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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo a análise da regulação econômica promovida pelas agências 

estaduais no segmento de distribuição de gás natural canalizado e avaliação da relação entre 

qualidade regulatória e impacto nas tarifas das distribuidoras de gás natural, por meio da análise 

dos investimentos em expansão de rede pelas concessionárias de distribuição, com foco 

naqueles (i) projetados e não realizados; e (ii) relacionados ao alcance de segmentos de usuários 

que pouco contribuem com os volumes distribuídos, causando aparente distorção em termos 

tarifários; e da análise da governança regulatória e do papel de mediação e fiscalização das 

agências reguladoras estaduais. O segmento de distribuição está sujeito a arcabouço legal que 

coloca sobre os estados o poder de regular a atividade – esta configuração trouxe à tona 

descompasso entre os entes federativos e diversos conflitos, como o fato de alguns estados 

atuarem como acionistas das concessionárias e reguladores. Há diferentes níveis de maturidade 

com relação aos serviços de distribuição de gás natural canalizado entre estados, sendo que, no 

que tange a metodologia de revisão tarifária, as concessionárias brasileiras seguem a 

metodologia de custo do serviço ou preço teto. Em algumas concessões com regulação 

incentivada, investimentos em expansão de rede têm sido projetados e não realizados. Com 

isso, há aumento na margem no início do ciclo e disputa posterior em torno da compensação 

dos usuários ao final deste devido ao descumprimento dos planos de negócios das distribuidoras 

aprovados pelos reguladores em revisões tarifárias. As análises realizadas verificaram que a 

maior parte dos investimentos, quando realizados, não se traduz no incremento de volumes 

distribuídos pelas concessionárias; ademais, por vezes realiza-se a inclusão de “outorgas” a 

título de compensação ao Concedente por investimentos não realizados ou mesmo pela 

contrapartida na manutenção da concessão, onerando indevidamente os usuários via tarifa. 

Conclui-se também que aliar a metodologia tarifária de preço teto à criação ou fortalecimento 

de agências reguladoras independentes, com requisitos mínimos de governança e transparência, 

é um dos caminhos potenciais para incentivar investimentos de forma racional no setor. 

 

Palavras-chave: distribuição de gás natural canalizado, revisão tarifária, regulação, custo do 

serviço, preço teto, investimentos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to analyze the economic regulation promoted by brazilian 

state agencies in the natural gas distribution segment and to evaluate the relationship between 

regulatory quality and the impact on natural gas distributors' tariffs, through the analysis of 

investments in network expansion by distribution utilities, focusing on those (i) projected and 

not realized; and (ii) related to the outreach of user segments that contribute little to the volumes 

distributed, causing apparent distortion in terms of tariffs; and the analysis of regulatory 

governance and the mediation and oversight role of state regulatory agencies. The brazilian 

distribution segment is subject to a legal framework that places on the states the power to 

regulate the activity - this configuration has brought to light a mismatch between the federative 

entities and several conflicts, such as the fact that some states act as shareholders of the 

concessionaires and regulators. There are different levels of maturity with respect to natural gas 

distribution services among the states, and with respect to the tariff review methodology, 

Brazilian utilities follow the cost of service or price cap methodology. In some concessions 

with incentive regulation, investments in network expansion have been projected and not 

realized. As a result, there is an increase in the margin at the beginning of the cycle and a 

subsequent dispute over user compensation at the end of the cycle due to noncompliance with 

the distributors' business plans approved by regulators in tariff reviews. The analyses carried 

out verified that most of the investments, when made, do not translate into an increase in the 

volumes distributed by the concessionaires; moreover, sometimes "grants" are included as 

compensation to the Grantor for investments not made or even for the counterpart in the 

maintenance of the concession, unduly burdening users via their tariffs. It is also concluded that 

combining the price cap tariff methodology with the creation or strengthening of independent 

regulatory agencies, with minimum governance and transparency requirements, is one of the 

potential ways to encourage rational investments in the sector. 

 

Keywords: natural gas distribution, tariff review, regulation, cost of service, price cap, 

investments. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os setores regulados de infraestrutura são entendidos como decisivos para a geração de valor 

econômico em um país. Por desenvolverem toda a cadeia de produção, também acabam por 

impactar a produtividade e a competividade, sendo determinantes para redução da desigualdade 

social (FGV CERI, 2018). A maior parte de estudos empíricos demonstra que o consumo 

energético e a indústria de geração de energia – um dos grandes setores de infraestrutura – estão 

diretamente relacionados ao crescimento econômico de uma nação, sendo que sua ocorrência 

em maior ou menor grau reflete estágios de maturidade diversos entre países (Tavares, 2020). 

Considerando o movimento de transição energética para matrizes com menor nível de emissões 

e menor participação de combustíveis fósseis, deve-se ressaltar o papel do gás natural. Relatório 

do BNDES (2020) traz que, apesar de combustível fóssil, o gás natural emite a menor 

quantidade de emissões em comparação com os demais, deslocando consumos de óleo 

combustível, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), por exemplo. Além disso, o documento 

destaca a participação crescente deste combustível na matriz energética mundial, sendo bastante 

relevante em diversos países desenvolvidos. 

Nesta linha e no caso do Brasil, a participação do gás natural como fonte de energia deve se 

expandir (Figura 1): mesmo com significativo aumento do percentual de energias renováveis 

na matriz energética brasileira, há um aumento na oferta de gás natural que deve se traduzir em 

maior consumo (MME e EPE, 2021). Por esta razão, faz-se necessário entender o 

comportamento da expansão das infraestruturas relacionadas ao uso de gás natural, 

principalmente as relacionadas à distribuição de gás natural, onde se encontram os 

consumidores finais do insumo. 

A malha de distribuição de gás natural canalizado no Brasil aumentou consideravelmente nos 

últimos 10 anos. Contudo, a demanda não termelétrica1 das distribuidoras – fortemente 

correlacionada com o consumo industrial do insumo – não acompanhou tal evolução. Ainda 

que preliminar, esta constatação revela a potencial ineficiência na alocação de capital por parte 

das concessionárias de distribuição, cujo efeito principal poderá ser a criação de um ciclo 

vicioso que compreende a expansão da rede sem o correspondente aumento de volumes 

comercializados, seguido por aumento da margem que remunera estas empresas.  

 
1 Demanda que envolve os segmentos de usuários industriais, residenciais, comerciais, automotivos e outros, com 

exceção da geração termelétrica. É importante ressaltar que a demanda térmica é intermitente – geram energia 

(“despacham”) apenas quando o sistema entende necessário. Já a demanda industrial tende a ser flat. 
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Figura 1 – Evolução da composição da oferta interna de energia, por fonte 

 

Fonte: MME e EPE (2021) 

 

Assim, se distorce o principal objetivo que, teoricamente, deveria ser perseguido pela regulação 

– a busca do bem-estar social, com menores preços e mais qualidade para os usuários e, ao 

mesmo tempo, maior lucro para as firmas. O Gráfico 1 dá mostra do descasamento entre 

investimento em rede e consumo de gás. A volatilidade do consumo está relacionada ao uso do 

gás em geração elétrica, enquanto a demanda industrial e dos demais segmentos, inclusive 

residencial, é predominantemente flat. 

 

Gráfico 1 – Gasodutos construídos (km) x consumo de gás natural nas distribuidoras (milhões de m³/dia) 

 

Fonte: FGV CERI (2019) 

 

A motivação para a escolha do tema perpassa as práticas regulatórias aplicadas ao setor de 

distribuição de gás natural no Brasil num momento em que há grande esforço para a 



11 

 

liberalização do setor com redução efetiva da participação da Petrobras. Este segmento está 

sujeito a arcabouço legal que coloca sobre os estados o poder de regular a atividade. Esta 

configuração trouxe à tona descompasso entre os entes federativos e diversos conflitos, como 

o fato de alguns estados atuarem como acionistas das concessionárias e reguladores.  

Há diferentes níveis de maturidade com relação aos serviços de distribuição de gás natural 

canalizado entre estados. Atualmente, apenas cinco concessionárias de distribuição de gás 

adotam a metodologia price cap2 para realização de revisões tarifárias; as demais seguem o 

método cost plus3. 

Em algumas concessões com regulação incentivada, investimentos em expansão de rede têm 

sido projetados e não realizados. Com isso, há aumento na margem no início do ciclo e disputa 

posterior em torno da compensação dos usuários ao final deste devido ao descumprimento dos 

planos de negócios das distribuidoras aprovados pelos reguladores em revisões tarifárias. 

O foco tem sido o incentivo à expansão em segmentos que pouco contribuem com os volumes 

distribuídos, causando aparente distorção em termos tarifários4 e desincentivos ao crescimento 

dos volumes comercializados. Com isso, é necessário analisar a racionalidade e razoabilidade 

econômica da consideração destes investimentos na margem de distribuição, especialmente na 

ótica do regulador do serviço e seus objetivos. 

O que se verificou nas análises realizadas é que, de fato, a maior parte dos investimentos 

realizados não se traduz no incremento de volumes distribuídos pelas concessionárias e mais: 

por vezes realizam-se a inclusão de “outorgas” a título de compensação ao Concedente por 

investimentos não realizados ou mesmo pela contrapartida na manutenção da concessão, 

onerando indevidamente os usuários via tarifa. 

 

1.1.Objetivos 

 
2 No regime de regulação por price cap (ou “preço-teto”, ou ainda “regulação por incentivos”), o regulador 

estabelece um valor teto para a tarifa, a qual se ajusta anualmente pela taxa de inflação descontada de um índice 

de ganho de produtividade pré-definido. 
3 Na regulação cost plus (ou “custo do serviço”), as tarifas são calculadas de forma a proporcionar às empresas 

uma receita mínima que garanta a cobertura de seus custos operacionais reais e um retorno adequado sobre os 

investimentos realizados em um determinado período. 
4 Ressalta-se que há casos de expansão de rede realizada sem aparente viabilidade econômica, apenas financeira. 

Isso ocorre de forma mais comum em concessões que possuem contratos que garantem elevados retornos sobre os 

investimentos. Em concessões específicas, este valor pode chegar a 20% ao ano. 
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▪ Objetivo geral: Análise da regulação econômica promovida pelas agências estaduais 

no segmento de distribuição de gás natural canalizado e avaliação da relação entre 

qualidade regulatória e impacto nas tarifas das distribuidoras 

▪ Objetivos específicos: 

▪ Benchmarking da regulação das distribuidoras de gás natural brasileiras; 

▪ Análise da racionalidade econômica dos investimentos em expansão de rede 

pelas concessionárias de distribuição selecionadas, com foco naqueles (i) 

projetados (inseridos na tarifa) e não realizados; e (ii) relacionados ao alcance 

de segmentos de usuários que pouco contribuem com os volumes distribuídos, 

causando aparente distorção em termos tarifários; 

▪ Análise da governança regulatória das agências reguladoras estaduais 

selecionadas. 

 

2. METODOLOGIA 

Como primeiro passo, será analisado o estado da arte do segmento de distribuição de gás natural 

no Brasil, com ênfase na construção de seus respectivos mercados e regulação. Serão 

selecionadas concessões específicas de distribuição de gás natural, de modo a se estabelecerem 

estudos de caso aplicados e com análises quantitativas. A seleção levará em conta, 

especialmente, o mercado das distribuidoras (em termos de volume de gás comercializado, 

número de clientes, magnitude da rede de distribuição, existência de ente regulador e normas 

específicas, dentre outros parâmetros) e o método utilizado para o estabelecimento das tarifas 

pelos reguladores estaduais. 

De posse disto, cada concessão será analisada com base nas informações coletadas na fase 

exploratória e também com relação aos dados relacionados às revisões tarifárias, com ênfase, 

em cada ciclo tarifário, (i) nos investimentos realizados; (ii) nas tarifas aplicadas; (iii) na 

evolução dos volumes comercializados; e (iv) na base de ativos regulatória, quando possível.  

Esta base de dados será construída a partir de informações disponibilizadas pelas próprias 

distribuidoras, pelos entes reguladores, pelos governos estaduais e federal e por associações do 

setor de gás natural do Brasil. Com isso, será possível analisar a racionalidade econômica dos 
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investimentos em distribuição de gás natural para a amostra de concessionárias selecionada, 

bem como outros fatores que impactem as margens de distribuição do serviço. 

A análise também envolverá o levantamento de informações acerca da governança regulatória 

das distribuidoras selecionadas. As informações disponibilizadas em revisões tarifárias serão 

proxy para avaliação da qualidade da regulação e do papel de fiscalização dos reguladores. 

Serão elaborados indicadores específicos de modo a consolidar a avaliação da regulação nos 

estados selecionados. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE GÁS NATURAL E BREVE 

PANORAMA DO SETOR NO BRASIL  

A indústria do gás natural (IGN) tem características de indústria de rede. Isto é, além de 

necessitar de uma rede física (no caso, os gasodutos) para interligar os diversos elos de sua 

cadeia produtiva, a integração econômica das atividades traz, geralmente, redução dos custos 

de transação, ganhos de escala e de escopo – uma vez que também são intensivas em capital 

por necessitarem de um elevado volume de investimentos e prazo extenso para seu retorno. Por 

estes motivos, as atividades monopolistas da cadeia do gás natural costumeiramente são 

desenvolvidas em conjunto com atividades potencialmente competitivas. Ao mesmo tempo, 

portanto, é daqui que se provém a tendência deste setor ser verticalmente integrado. A ANP 

(2018) destaca: 

“Há que se ressaltar, também, o interesse na verticalização em função do próprio negócio, ou 

seja, a empresa que atua nas atividades a montante na cadeia tem interesse em verticalizar para 

garantir a venda de seu produto nos segmentos a jusante. Ou, a empresa que atua a jusante busca 

a verticalização com o objetivo de garantir o suprimento do produto para o seu mercado. 

No caso específico da indústria de gás natural, o produtor possui interesse em se verticalizar para 

garantir a monetização de sua produção. A característica da produção brasileira de gás natural, 

predominantemente associada ao petróleo, torna essa verticalização ainda mais interessante, pois 

o gás natural não necessariamente é tratado como um produto em si mesmo, sendo até então 

considerado um subproduto da produção do óleo. Neste sentido, o gás natural é produzido 

conjuntamente com o óleo e é importante que haja mercado para a colocação deste subproduto. 

Por outro lado, os distribuidores buscam se verticalizar com o intuito de garantir o suprimento 

de gás natural para o atendimento a seus clientes.” 

Nas indústrias de rede e no segmento de infraestrutura como um todo, existem características 

que tradicionalmente encorajam o envolvimento governamental. No caso das atividades 
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potencialmente competitivas, a intervenção governamental ocorre no sentido de criação de 

mecanismos e regras que organizem a competição entre agentes, por exemplo. Já para os 

monopólios naturais, esta ocorre muitas vezes na regulação de preço, de modo a se evitar o 

exercício de poder de mercado por parte do monopolista. (Camacho e Rodrigues, 2014) 

A Figura 2 apresenta a estruturação das atividades da indústria brasileira de gás natural, sua 

caracterização (se monopólio natural ou competitiva) e os fluxos contratuais e físicos existentes 

entre elas. Enquanto os segmentos de transporte e distribuição são definidos como monopólios 

naturais5, as demais atividades são concorrenciais.  

 

Figura 2 – Estruturação da IGN brasileira 

 

Fonte: ANP (2018) 

 

 
5 Monopólios naturais surgem quando uma determinada firma apresenta economias de escala capazes de suprir a 

todo um setor a custos médios totais de produção menores do que com mais de uma firma no mercado. Ou seja, 

de acordo com Ramos (1993), “os custos unitários de produção (decrescentes com a escala) decrescem à medida 

que se consolide um monopolista. Ou seja, é socialmente preferível que se tenha um monopólio ao invés de uma 

série de empresas competindo entre si. Mais firmas competindo apenas elevariam os custos. Tal realidade não 

perdurará em termos dinâmicos, tendo em vista que o ambiente competitivo seria frustrado pela ação da maior 

empresa, que poderia simultaneamente diminuir seus custos aumentando a produção, e, consequentemente, 

expulsar seus concorrentes”.  
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De acordo com o Comitê de Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural do Brasil 

(CPCGN, 2019), o gás natural pode substituir (ou ser substituído por) diversas fontes de energia 

e, mesmo possuindo combustão mais limpa, homogênea e eficiente, seu preço é fator 

determinante para que usuários dos diversos segmentos optem por seu uso em vez de um 

combustível alternativo. Uma vez que os custos de investimento nas infraestruturas de gás 

natural são elevados (“custos afundados”) e, por conta dos fatores mencionados, há riscos para 

a tomada de decisão de investimento, a IGN tradicionalmente se desenvolveu a partir de 

contratos de longo prazo. Por todos estes motivos, é natural que esse desenvolvimento (total ou 

parcial) dos elos da cadeia de valor do gás natural ocorra, na maioria das vezes, por meio de um 

agente específico – caso brasileiro ocorrido com a Petrobras. Sendo assim, este torna-se 

dominante no setor e, com o passar do tempo, pode passar a abusar de seu poder de mercado. 

Neste sentido, a importância da regulação setorial é aumentada, especialmente para que a 

introdução da competição possa ser realizada – incentivando a concorrência e o aumento do 

número de agentes no mercado, promovendo o acesso às infraestruturas essenciais6 e 

desverticalizando7 o setor como um todo.  

Este movimento voltado ao desenvolvimento de um mercado de gás natural mais aberto, 

diversificado, competitivo, eficiente e com maior liquidez teve início no Brasil em 2015, 

quando ocorreram mudanças importantes na estratégia de negócios da Petrobras, empresa 

incumbente da IGN local, com a venda de ativos e a sua concentração nos segmentos mais 

rentáveis.  

A Figura 3 compara o mercado atual de gás natural nacional e as mudanças esperadas para o 

setor. Verifica-se que a Petrobras “exerce um monopsônio em relação aos produtores de gás 

natural, sendo a única compradora do gás natural produzido internamente, dada a falta de 

 
6 De acordo com o CPCGN (2019), a Doutrina de Infraestruturas Essenciais (Essential Facilities Doctrine) enuncia 

que o proprietário de uma infraestrutura considerada essencial seja obrigado a providenciar conceder acesso à 

instalação a um preço considerados plausíveis. Menciona também que a recusa a negociar o acesso à infraestrutura 

ou a imposição de preços injustificáveis podem representar uma restrição à competição e uma tentativa de abuso 

do poder de monopólio por parte da empresa dominante. Tal Doutrina deve ser entendida como uma exceção aos 

princípios da economia de mercado, aplicável a situações que requerem a regulação do exercício do direito de 

propriedade e sua aplicação varia em função do tipo de instalação envolvida e da estrutura de mercado vigente. 
7 Utilizando como exemplo o transporte de gás natural, a desverticalização (ou separação de propriedade) deste 

segmento na União Europeia ocorreu de três formas, segundo a ANP (2018): (i) modelo de separação completa de 

propriedade, representando a constituição de uma empresa completamente separada e independente da empresa 

verticalmente integrada; (ii) modelo de operador independente do sistema, que representa a situação em que uma 

empresa verticalmente integrada relutante em vender os seus ativos de transporte poderia colocar a sua operação 

nas mãos de um operador completamente separado, evitando assim conflito de interesses no que diz respeito à 

operação da rede; e (iii) modelo de transportador independente, que mantém a propriedade dos ativos com a 

empresa verticalmente integrada, mas esta tem que garantir a independência do transportador como uma 

organização autônoma. 



16 

 

obrigatoriedade de acesso às infraestruturas essenciais; e também é monopolista em relação ao 

mercado atacadista, sendo a única vendedora de gás natural para as distribuidoras e 

consumidores finais pela mesma razão” (CPCGN, 2019). Além disso, a empresa desenvolveu 

os gasodutos de transporte e possui participações na grande maioria das companhias 

distribuidoras estaduais, sendo, portanto, vendedora e compradora de gás canalizado em grande 

parte dos Estados. 

 

Figura 3 - Participação da Petrobras na IGN brasileira e mudanças esperadas no setor 

 

Fonte: CPCGN (2019) 

 

Dentro desse contexto de transição para um mercado com participação reduzida da Petrobras, 

foi lançada a iniciativa Gás para Crescer8, do Governo Federal9, com objetivo de estruturar 

propostas para manutenção do adequado funcionamento setorial a partir das premissas de: (i) 

desenvolvimento de ambientes de mercado para ampliar a liquidez e transparência; (ii) garantia 

do acesso de terceiros aos gasodutos de transporte; (iii) criação de condições para compartilhar 

as infraestruturas essenciais à produção (Unidades de Processamento de Gás Natural – UPGNs, 

gasodutos de escoamento e terminais de gás natural liquefeito – GNL); e (iv) aperfeiçoamento 

 
8 Todos os documentos gerados dentro da iniciativa Gás para Crescer podem ser acessados em 

http://antigo.mme.gov.br//web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e-

programas/programas/gas-para-crescer. 
9 O núcleo operacional da iniciativa foi composto pelo MME, ANP e EPE – Empresa de Pesquisa Energética. 

http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/gas-para-crescer
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/gas-para-crescer
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das regulações estaduais. Agentes de toda a cadeia, bem como órgãos governamentais, 

academia e sociedade civil participaram das discussões. O principal resultado consistiu na 

incorporação das propostas no Projeto de Lei (PL) nº 6.407/201310. Muitas das propostas 

elencadas na iniciativa Gás para Crescer, consideradas estritamente necessárias ao 

desenvolvimento competitivo do mercado de gás natural, constam deste projeto. 

Em dezembro de 2018, foi publicado o Decreto nº 9.616/2018, que altera o Decreto nº 

7.382/2010, regulamentador da antiga Lei do Gás (nº 11.909/2009). Ele foi a solução 

encontrada pelo Governo para dar andamento na regulamentação da Lei do Gás a partir das 

discussões feitas no programa Gás para Crescer. Já em junho de 2019, foi instituído o CPCGN, 

que, como um de seus resultados, teve promulgada a Resolução CNPE (Conselho Nacional de 

Política Energética) nº 16/2019. Essa Resolução estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de 

políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural, 

definindo o modelo de transição para um mercado concorrencial e estabelecendo medidas 

estruturais e comportamentais para serem observadas pelo agente que ocupe posição dominante 

no setor de gás natural. 

Dita Resolução ensejou o lançamento de novo programa do Governo Federal: o Novo Mercado 

de Gás, com coordenação do Ministério de Minas e Energia e desenvolvido em conjunto com 

a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Economia, a ANP, a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O 

programa abrange medidas para todos os elos da cadeia do gás natural brasileira, visando ao 

uso mais eficiente das infraestruturas existentes, à atração de novos investimentos e à promoção 

da concorrência neste mercado.  

As alterações no marco legal do setor para a concretização do novo mercado seguiram sendo 

condensadas no PL nº 6.407/2013, que foi aprovado após passagem no Senado Federal, gerando 

a nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/202111). 

A oferta brasileira de gás natural é composta pelo insumo explorado nacionalmente (on shore 

e off shore), pelo insumo importado da Bolívia e pelo insumo importado via terminais de GNL. 

Já a demanda basicamente divide-se em termelétrica – utilizada por usinas térmicas a gás 

 
10 A tramitação do PL 6.407/2013 na Câmara dos Deputados e no Senado Federal pode ser acessada em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065 
11 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.134-de-8-de-abril-de-2021-

312904769#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20atividades%20relativas,de%20que%20trata%20o%20ar

t.&text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20institui%20normas,IV%20do%20caput%20do%20art. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.134-de-8-de-abril-de-2021-312904769#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20atividades%20relativas,de%20que%20trata%20o%20art.&text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20institui%20normas,IV%20do%20caput%20do%20art.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.134-de-8-de-abril-de-2021-312904769#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20atividades%20relativas,de%20que%20trata%20o%20art.&text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20institui%20normas,IV%20do%20caput%20do%20art.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.134-de-8-de-abril-de-2021-312904769#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20atividades%20relativas,de%20que%20trata%20o%20art.&text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20institui%20normas,IV%20do%20caput%20do%20art.


18 

 

natural para geração de energia – e não-termelétrica (indústrias, residências, comércios, 

automóveis etc.). O balanço da oferta e demanda de gás natural no Brasil em 2020 é apresentado 

na Tabela 1.  

De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia (2020), em dezembro de 2020 a 

infraestrutura de gás natural brasileira consistia em 4.650 km de gasodutos de escoamento, 30 

km de gasodutos de transferência, 16 unidades de processamento, 9.409 km de gasodutos de 

transporte, mais de 38 mil km de gasodutos de distribuição e 4 terminais de GNL. A Figura 4 

apresenta a infraestrutura de movimentação e produção de gás natural no Brasil ao final de 

2018.  

 

Tabela 1 – Balanço de gás natural no Brasil, em milhões de m³/dia  

 

 Fonte: MME (2020) 
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Figura 4 – Infraestrutura de produção e movimentação de gás natural, 2018 

 

Fonte: MME (2020) 

 

3.1.Panorama do segmento de distribuição de gás natural canalizado brasileiro 

A Figura 5 apresenta as distribuidoras de gás natural canalizado no Brasil. Atualmente, apenas 

os estados do Acre, Roraima e Tocantins não possuem empresas de distribuição de gás 

constituídas. Outros estados, em cinza no mapa abaixo, possuem distribuidora constituída, 

porém não possuem, até o momento, fornecimento efetivo de gás natural.  

O Gráfico 1, na seção introdutória deste documento, apresenta a evolução da rede de 

distribuição comparativamente com a da rede de transporte – que se manteve com mesma 

extensão desde 2009. Já o Gráfico 2 apresenta a composição acionária das distribuidoras – 

apenas as do Rio de Janeiro e São Paulo são privadas, enquanto as demais são sociedades de 

economia mista com participação majoritária (nas ações ordinárias) do Governo Estadual, na 
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maior parte das vezes. O capítulo 4 abordará as questões inerentes à regulação econômica deste 

setor. 

 

Figura 5 – Mapa das distribuidoras de gás natural canalizado brasileiras 

 

Fonte: FGV CERI (2019) 

 

Gráfico 2 – Composição acionária das distribuidoras de gás natural canalizado brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CPCGN (2019) 
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4. ESTADO DA ARTE DA REGULAÇÃO ECONÔMICA NO SEGMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO BRASILEIRO 

Gómez-Ibáñez (2003) associa a questão do monopólio natural ao envolvimento governamental 

nos investimentos inerentes à infraestrutura. Uma vez que (i) as economias de escala significam 

que a forma mais econômica de atender uma comunidade é com uma única empresa; e (ii) o 

fato dos investimentos estarem imobilizados por longos períodos aumentam o risco para os 

entrantes num determinado segmento estabelecido por um operador, o governo acaba por 

preferir prestar, ele próprio, serviços de infraestrutura ou regular os preços e a qualidade do 

serviço de empresas privadas de infraestrutura. Ademais, o autor pontua que o desenvolvimento 

econômico local e o acesso universal a determinados serviços de infraestrutura (como energia 

elétrica) são fatores considerados relevantes para a proteção da igualdade de oportunidades dos 

cidadãos. Estas últimas preocupações, não raro, levam os governos a encorajar o 

desenvolvimento de infraestruturas mais abrangentes do que as que podem ser financiadas com 

as tarifas que os usuários estão dispostos a pagar.  

Conforme comentado, há elos da cadeia de gás natural que consistem em monopólios naturais 

– e o segmento de distribuição de gás canalizado é um deles, visto que, de acordo com o CPCGN 

(2019), “envolve elevados custos de capital, custos marginais reduzidos, fortes barreiras à 

entrada, impossibilidade de mover ou transferir instalações para ganhar novos mercados e ser 

economicamente ineficiente que o serviço seja prestado por mais de uma empresa”. É por estes 

motivos, além dos pontuados anteriormente, que a regulação das tarifas a serem cobradas dos 

consumidores neste segmento, no Brasil, é realizada pelos governos estaduais. Considerando 

essa característica de monopólio natural e as demais particularidades envolvidas no segmento 

de distribuição de gás canalizado no Brasil, que serão discutidas ainda nesta seção, torna-se 

premente a necessidade de regulação.  

De forma sucinta, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 reservou aos estados da 

federação competência exclusiva para explorarem, diretamente ou mediante concessão, os 

serviços locais (ou de distribuição) de gás canalizado. Com isso, sua regulação também se 

sujeita ao arcabouço de regras definidas pelo ente regulador local: agências reguladoras 

estaduais ou secretarias de estado. De acordo com FGV CERI (2019), esta configuração 

evidencia o conflito existente entre o papel destes agentes, dado que, na maioria dos casos, 

figuram tanto na regulação do serviço como no controle das distribuidoras (ver Tabela 2). 
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Tabela 2 – Natureza do prestador do serviço de distribuição de gás canalizado no Brasil e entidade 

responsável pela regulação 

 

Fonte: FGV CERI, 2019 

 

Neste contexto, as regulações estaduais não são homogêneas, apresentando diferentes estruturas 

e estágios de maturidades. A regulação tarifária se concentra sobre os custos gerenciáveis das 

distribuidoras, cobertos pela margem de distribuição. A composição das tarifas contempla ainda 

custos de aquisição da commodity (molécula de gás) e impostos, com repasse integral garantido 

aos consumidores. 

A regulação das margens de distribuição no Brasil está estabelecida nos Contratos de Concessão 

do serviço, mas geralmente não há referência ou detalhamento delas nas regras locais ou, 

quando existem, são pouco transparentes. O arcabouço regulatório estadual da maioria das 

concessões também não prevê mecanismos que busquem aprimorar a eficiência na gestão dos 

ativos e a aquisição da molécula de gás natural pela distribuidora a preços competitivos.  

Inicialmente, os monopólios naturais foram regulados por metodologia tarifária com 

semelhanças a de custo do serviço (cost-plus regulation)12. Neste regime, as tarifas são 

estabelecidas de modo a garantir determinado retorno do capital investido. Sendo assim, a 

regulação de custo de serviço é caracterizada por ser ex post – ou seja, de acordo com Camacho 

e Rodrigues (2014), a partir do cálculo dos custos efetivamente incorridos na prestação do 

serviço e de sua correção a partir de uma taxa de remuneração, o ente regulador pode estabelecer 

o preço que cobrirá esses valores. Esse processo é denominado Revisão Tarifária Periódica – 

RTP. O preço passa por reajustes anuais até que se ocorra nova RTP. 

 
12 Entende-se que as metodologias de custo do serviço utilizadas nas regulações dos serviços de gás canalizado no 

Brasil são mais rudimentares que aquela aplicada em outros países, como Estados Unidos. O mesmo vale para o 

modelo de preço-teto. Entretanto, a título de facilitar a compreensão do texto, manteve-se a nomenclatura original 

dos métodos.  
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O intervalo regulatório entre as revisões (regulatory lag) é em geral reduzido (anual), 

repassando às tarifas as variações verificadas nos custos, demanda ou impostos. Apesar de 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, o regime de custo do serviço 

concede poucos incentivos a maior produtividade e eficiência, uma vez que a concessionária 

regulada não se apropria de parte desses ganhos e pode repassar aos consumidores estruturas 

de custo pouco eficientes (Viscusi et al, 2005). 

Camacho e Rodrigues (2014) também especificam os problemas e benefícios potenciais deste 

tipo de regulação: 

“Como o preço regulado é estabelecido depois de os custos serem incorridos e validados pelo 

regulador, a assimetria de informações relacionada ao problema da seleção adversa13 é 

minimizada nesse tipo de regulação. De fato, o regulador não trabalha com expectativa de 

custos, e sim com custos realizados, o que permite a análise destes. Entretanto, como (i) os preços 

são estabelecidos de modo a cobrir os custos incorridos; e (ii) a revisão tarifária tende a ocorrer 

frequentemente, já que ela pode ser requisitada pela firma ou agência reguladora, a firma não 

dispõe dos incentivos para ser mais eficiente, o que potencializa a assimetria de informações 

relacionada ao problema de azar moral14. 

Outra consequência negativa decorrente de uma regulação ex post é o potencial efeito de 

sobreinvestimento (gold plating). Quando a taxa de retorno estabelecida pelo regulador é maior 

do que o custo de capital real, a firma tem incentivos em aumentar seu lucro por meio do aumento 

da base de ativos. Esse é o chamado efeito Averch-Johnson. Entretanto, além de minimizar o 

problema de seleção adversa, a Regulação Discricionária por Custo de Serviço tem dois 

potenciais benefícios. Primeiro, nesse tipo de regulação não se vem constatando diminuição 

expressiva de qualidade de serviço, uma vez que, por princípio, qualquer investimento 

prudente em qualidade é considerado na base de ativos e, consequentemente, incluído no preço 

regulado durante a revisão tarifária. Segundo, como a revisão tarifária tem como função alinhar 

preços aos custos do serviço, o risco do negócio é baixo e, consequentemente, o custo de capital 

exigido pela concessionária é menor nesse tipo de regulação.” (grifos da autora) 

 
13 O fenômeno da seleção adversa está relacionado à seleção de um determinado produto ocorrer de forma 

ineficiente devido à assimetria de informação existente entre ofertantes e demandantes deste – neste caso, entre o 

regulador e a firma em relação aos custos da firma. A depender do modelo regulatório aplicado, a firma regulada 

pode se comportar como se possuísse custos mais elevados do que os efetivamente incorridos de modo que sua 

remuneração seja maior (preço maior pelo serviço prestado). 
14 Verifica-se o risco moral (ou azar moral) no âmbito contratual quando da ocorrência de comportamentos 

oportunistas que visam ao aumento da probabilidade de ocorrência de uma ação que pode beneficiar uma das 

partes do contrato. Neste caso, conforme colocado pelos autores, refere-se à assimetria de informação que ocorre 

entre o agente regulador e a firma em relação ao esforço desta última para atuar de forma eficiente, sendo que ao 

primeiro não é possível saber se de fato houve esforço da firma para atingir eficiência. Novamente, a depender do 

modelo regulatório aplicado, a firma pode não ter incentivo para reduzir custos. 
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Nesta perspectiva, a regulação evoluiu no sentido de conferir às concessionárias reguladas 

maior incentivo a redução de custos e qualidade na prestação do serviço. Dentre os modelos de 

regulação incentivada, destacam-se a regulação por preço-teto (price cap) e benchmarking. Um 

dos principais instrumentos de incentivo é a extensão do intervalo regulatório, geralmente para 

cinco anos. A maior amplitude entre as revisões permite que as concessionárias se apropriem 

de parcela dos ganhos com a redução de custos até o próximo reposicionamento tarifário, 

incentivando a busca por maior eficiência na prestação do serviço. A principal característica 

desta metodologia é o fato de os custos da concessionária serem estimados de forma 

prospectiva, ou ex-ante – isto é, elabora-se uma estimativa de custos esperados na prestação do 

serviço considerando a extensão do ciclo tarifário e a taxa de retorno dos investimentos. 

O regime de custo de serviço é predominante nas regulações estaduais de gás canalizado, com 

revisão anual da margem de distribuição e aplicação de taxa de remuneração estipulada em 

contrato. Apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais aplicam regulação 

incentivada pelo preço-teto. A título de melhor exemplificar os parâmetros associados à cada 

metodologia tarifária, o Anexo I faz referência às fórmulas de cálculo utilizadas em cada caso 

utilizando como base concessões exemplo.  

Neste regime, o regulador determina a tarifa máxima a ser praticada pela concessionária a cada 

revisão tarifária, estabelecendo intervalos regulatórios (geralmente) quinquenais. A tarifa é 

reajustada anualmente de acordo com fórmula e índices pré-estabelecidos no decurso desse 

período, de modo a: (i) recompor o valor de receitas e despesas, com aplicação de índice 

inflacionário; (ii) antecipar e compartilhar ganhos esperados de produtividade com os 

consumidores, com aplicação de Fator X; e (iii) repassar custos não gerenciáveis pela 

concessionária regulada, como custos de aquisição e impostos. 

Desta forma, dada a tarifa máxima permitida e a meta de produtividade estipulada para o 

intervalo regulatório, qualquer redução real de custos adicional é apropriada pela 

concessionária, incentivando a busca por maior eficiência. Os processos de revisão são 

submetidos a audiências ou consultas públicas pelo regulador, permitindo a participação e o 

acompanhamento da sociedade sobre o processo e conferindo maior transparência dos atos 

administrativos. A Tabela 3 compara as principais características das regulações por Custo de 

Serviço e Preço-Teto. 

Nos estados brasileiros, existem significativas diferenças no que tangem as condições da 

distribuição de gás canalizado - principalmente sob o aspecto dos padrões adotados pela 
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regulação, conforme mencionado, e também dos contratos de concessão. A Tabela 4 traz um 

resumo de benchmarking das características dos contratos de concessão e taxas de remuneração 

deste segmento em algumas regiões brasileiras.  

 

Tabela 3 – Custo do serviço e Preço-teto 

 

Fonte: Camacho e Rodrigues, 2014 

 

Tabela 4 - Características dos contratos de concessão de distribuição de gás natural canalizado 

 

Fonte: FGV CERI, 2019 
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Nos contratos de concessão dos serviços de distribuição que adotam a metodologia regulatória 

de custo do serviço, verifica-se que a taxa de remuneração sobre os investimentos é pré-

determinada, juntamente com uma taxa de remuneração incorrida sobre os custos operacionais 

da concessionária – chegando a até 20% ao ano. Isto é, “diferente do modelo clássico de 

regulação pelo custo do serviço no qual há pouco incentivo à eficiência, a maior parte dos 

contratos de concessão de gás natural brasileiro, em verdade, trazem incentivos econômicos à 

elevação dos custos operacionais, dado que a rentabilidade do negócio cresce com o aumento 

dos custos. Trata-se de um modelo regulatório que incentiva e premia a ineficiência.” (CPCGN, 

2019). Os contratos de concessão foram assinados, em sua maioria, na década de 90, num 

contexto econômico adverso e, por esta razão, de modo a se incentivar a atividade de 

distribuição de gás, foram estabelecidos retornos mais elevados em contratos com vigências 

mais alongadas do que seria o natural. Porém, dado o novo cenário macroeconômico e os riscos 

associados ao negócio, estes não se justificam mais. 

Ademais, vale ressaltar as questões relacionadas a periodicidade de revisões tarifárias. Naquelas 

concessões que utilizam metodologia tarifária de custo pelo serviço, as revisões tarifárias se 

dão de maneira anual, além de geralmente contarem com reajustes trimestrais (correção por 

índice inflacionário) – de modo que, conforme já mencionado, os custos são dimensionados de 

maneira ex-post. Com isso, e ao contrário do que comumente ocorre nas demais concessões 

salvaguardadas pelo modelo de preço-teto, há um menor nível de incentivos para que a 

distribuidora busque reduzir suas rubricas ou seja mais eficiente na prestação do serviço, uma 

vez que qualquer redução de valores seria imediatamente repassada para as tarifas.  

Além disso, é comum que os contratos de concessão que utilizam o modelo de custo do serviço, 

no cálculo da margem bruta do ciclo tarifário, calculem os custos de capital, custos operacionais 

e depreciação divididos por um fator de 0,8, que representa 80% das previsões atualizadas das 

vendas para o ciclo. Ou seja, em vez de se considerar a venda de 100% do volume de gás 

natural, assume-se que ocorrerá uma venda de 80% do volume previsto, majorando a receita 

calculada da concessionária em 25% e repassando o risco de volume de vendas para os usuários. 

Finalmente, deve-se mencionar a questão relacionada à estrutura tarifária, que se refere à 

alocação da receita requerida após a revisão tarifária dentre as tarifas dos vários segmentos de 

usuários da concessão. O relatório do CPCGN (2019) demarca os problemas e soluções 

relacionados ao tema: 
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“Trata-se de uma variável que pode ser trabalhada pelas agências reguladoras para 

alocar os custos de forma eficiente e, portanto, evitar subsídios cruzados entre os 

consumidores. Por exemplo, um consumidor que usa uma pequena infraestrutura 

exclusiva pode ter uma tarifa específica que remunere os custos relativos àquela 

conexão. Sem diferenciações na estrutura tarifária, grandes consumidores industriais 

podem estar subsidiando pequenos consumidores residenciais. As agências reguladoras 

estaduais também devem ter competências para definir suas estruturas tarifárias, 

observando boas práticas regulatórias que podem ser definidas pela agência federal, 

com maior harmonização entre as regulações estaduais, para que os estados compitam 

em bases equilibradas. Não se trata de by-pass físico, mas simplesmente de 

aprimoramento da estrutura tarifária a ser aplicadas aos consumidores.” 

A discussão acerca deste último ponto se faz essencial, visto que são os usuários intensivos no 

uso de gás quem geralmente possibilitam a expansão da infraestrutura de gasodutos pelas 

concessionárias de distribuição.  

 

5. ANÁLISE DO CONJUNTO DE DADOS DAS DISTRIBUIDORAS 

SELECIONADAS E PRIMEIROS RESULTADOS 

A partir da análise dos dados de mercado das distribuidoras de gás natural canalizado, 

selecionaram-se, como objeto de estudo desta dissertação, as concessionárias da região Sudeste, 

especialmente por concentrarem o maior volume de gás distribuído, por possuírem significativo 

número de clientes, pela magnitude de suas redes de distribuição e por contarem com entes 

reguladores do serviço. Em seguida, optou-se por limitar a análise, focando na elaboração dos 

estudos de caso para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, uma vez que são concessões 

que recentemente passaram por mudanças em sua metodologia regulatória, migrando para o 

modelo de regulação por preço-teto.  

 

5.1.Espírito Santo (ES) 

Da década de 90 até 2019, a Petrobras Distribuidora (BR Distribuidora) foi responsável pela 

distribuição de gás natural no Espírito Santo. Em 1993, a BR Distribuidora celebrou, com o 

Governo do Estado, contrato de concessão para a exploração dos serviços de distribuição de 

gás canalizado. A BR Distribuidora detinha 100% da participação acionária da concessão – ao 
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contrário da maior parte das distribuidoras, onde sociedades de economia mista controladas 

pelos Governos Estaduais predominam.  

As principais características do contrato de concessão vigente no período de 1993 a 2019 eram 

as seguintes (ARSP, 2016): (i) vigência de 50 anos; (ii) serviços remunerados pela margem de 

distribuição, com cálculo realizado via metodologia de custo pelo serviço, com revisões 

tarifárias anuais e reajustes trimestrais; (iii) taxa de remuneração sobre os investimentos e sobre 

os custos operacionais de 15%; (iv) consideração de 80% das previsões atualizadas do volume 

a ser comercializado no ciclo tarifário no cálculo da margem de distribuição. 

Em fevereiro de 2016, sancionou-se a Lei Estadual nº 10.493/2016, que extinguiu o contrato de 

concessão15 e previu a realização de uma licitação para que nova empresa assumisse as 

atividades ou a criação de empresa estadual para essa finalidade. Em agosto de 2016, a BR e o 

Governo do Estado assinaram Memorando de Entendimentos (MoU) com o intuito de realizar 

estudos e avaliações visando a criação da empresa estadual prevista na Lei 10.493/16.  

Em dezembro de 2018, o Governador do Estado sancionou a Lei Estadual nº 10.955/18, 

autorizando a criação da empresa estadual denominada “ES GÁS” a partir de 2019. Em resumo, 

a Lei determina que a ES GÁS (Espírito Santo, 2018): (i) terá por objetivo a exploração dos 

serviços de gás canalizado e demais atividades correlatas e afins; (ii) terá como sócios o Estado 

do Espírito Santo, como controlador com obrigatoriamente pelo menos 51% do capital social 

votante, e a BR Distribuidora; (iii) possua membros da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração com reputação ilibada e notório conhecimento, com demais requisitos a serem 

atendidos conforme disposto na Lei; (iv) terá o prazo de 25 anos para exploração da concessão 

dos serviços de gás natural canalizado no Estado, com exclusividade de distribuição; (v) terá 

contrato de concessão com metodologia de price cap, ciclos tarifários de cinco anos, plano de 

investimentos aprovado previamente pelo regulador, cálculo da tarifa considerando os gastos 

eficientes da concessão, proibição de remuneração sobre os custos operacionais, remuneração 

dos investimentos segundo a metodologia de custo médio ponderado de capital (WACC, na 

sigla em inglês), e outros; (vi) WACC real calculado para o primeiro ciclo tarifário em 9,96%. 

 
15 De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o contrato foi extinto pelo 

Governo do Estado uma vez que foi firmado mediante contratação direta (portanto, sem licitação) no ano de 1993. 

Mais informações podem ser verificadas a partir do seguinte link: 

https://sedes.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governador-sanciona-lei-que-cancela-concessao-de-gas-canalizado-da-

petrobras-distribuidora 

https://sedes.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governador-sanciona-lei-que-cancela-concessao-de-gas-canalizado-da-petrobras-distribuidora
https://sedes.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governador-sanciona-lei-que-cancela-concessao-de-gas-canalizado-da-petrobras-distribuidora
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O novo contrato de concessão celebrado entre o Estado do Espírito Santo e a ES GÁS foi 

assinado em 22/07/2020, seguindo os requisitos da Lei nº 10.955/2018. Este foi o primeiro 

contrato celebrado dentro das diretrizes regulatórias para aprimoramento dos serviços de 

distribuição colocados pela iniciativa Novo Mercado de Gás. De forma não exaustiva, o 

documento também trouxe as seguintes características: (i) Seleção de supridores de gás natural 

se dará prioritariamente por meio de Chamada Pública; (ii) Margem média do primeiro ciclo 

tarifário correspondente a R$ 0,21266/m³, com estrutura tarifária a ser definida pelo regulador; 

(iii) Plano de negócios deve ser apresentado antes de toda revisão tarifária, devendo contemplar 

plano de investimentos para o ciclo e ser aprovado pelo regulador; (iv) Definição de 

investimentos obrigatórios para os dois primeiros ciclos tarifários; (v) Definição do valor da 

Base de Ativos Regulatória - BAR inicial em R$ 401.165.810,83; (vi) Definição do valor da 

Outorga16 em R$ 230 milhões de reais, a ser amortizada à taxa fixa de 4% a.a.. 

 

5.1.1. Informações sobre o mercado de gás natural e do segmento de distribuição de gás 

natural canalizado no Estado 

A BR Distribuidora entrou em operação no ano de 1993, sendo que em 1994 o primeiro posto 

de comercialização de Gás Natural Veicular – GNV entra em funcionamento, seguido pelo 

primeiro cliente comercial e residencial, em 2002 e 2003, respectivamente. Em 2008, inicia-se 

o fornecimento de gás natural para clientes industriais com foco em cogeração, enquanto a 

concessão também alcança a marca de 10.000 unidades consumidoras (BR Distribuidora, 

2015). A Tabela 5 apresenta a evolução do número de clientes da concessão entre 2010 e 2019. 

 

Tabela 5 – Número de clientes por segmento – BR Distribuidora/ES GÁS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021 

 
16 Valor a ser pago para o Poder Concedente pelo concessionário referente à delegação da concessão. 
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O maior crescimento ao longo do período, em termos de número de clientes, se deu pelo 

segmento residencial e comercial. Por outro lado, mesmo com o aumento da quantidade de 

usuários do segmento industrial, de 32 para 51 clientes entre os anos de 2010 e 2019, não houve 

incremento significativo de volumes de gás consumidos por esta classe, que é a maior 

consumidora do estado. Ao final de 2019, a concessão atingiu a marca de 60 mil usuários. 

Em termos de volume, portanto, o segmento industrial é o maior, seguido pelo de geração 

elétrica, automotivo, residencial e comercial. Já a rede de distribuição cresceu 

aproximadamente 260 km no mesmo período, chegando a 458 km no final de 2019. Apesar do 

crescimento no total de clientes, da concessão possuir um elevado número de clientes por 

quilômetro de rede (de aproximadamente 132 clientes por km) e de ser a oitava maior em 

volume de vendas no comparativo com as demais concessionárias de distribuição de gás 

brasileiras, pouco se incrementou o volume de gás comercializado no estado ao longo do tempo: 

a média anual no período de 2010 a 2019 foi de 2,87 milhões de m³/dia17, sendo que o pico de 

consumo ocorreu em 2014 (3,53 milhões de m³/dia) e, em 2019, chegou a 2,49 milhões de 

m³/dia.  

A Tabela 6 apresenta a demanda da concessão ao longo do período estudado e a extensão da 

rede. 

 

Tabela 6 – Demanda de gás natural na concessão de distribuição de gás natural canalizado (milhão de 

m³/dia) e extensão da rede (km) – BR Distribuidora/ES GÁS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021 

 

Em termos de investimentos, a BR Distribuidora havia realizado R$ 299 milhões em 

investimento acumulado entre o início da concessão e o ano de 2013. Até 2018, esse valor 

chegou a R$ 374 milhões – neste ano em específico, a distribuição dos investimentos se 

 
17 A redução nos volumes industriais ocorrida a partir de 2016 se deve, em parte relevante, à saída da Samarco da 

base de clientes da BR Distribuidora devido ao acidente ocorrido em 05/11/2015 – rompimento da barragem de 

rejeitos da mineradora. 

 Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Extensão rede (km) 197 237 270 394 443 451 454 458 452 458

Industrial 1,95 2,68 2,55 1,90 2,31 2,16 1,49 1,53 1,59 1,43

Automotivo 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14

Residencial/Comercial 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Matéria-prima 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03

Outros 0,00 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06

Geração elétrica 0,00 0,04 0,36 1,01 1,07 1,06 1,00 1,01 0,92 0,81

Total 2,10 2,87 3,06 3,07 3,53 3,41 2,67 2,77 2,76 2,49
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concentrou claramente na expansão do segmento residencial/comercial (85% do valor investido 

em 2018), enquanto o desenvolvimento do segmento industrial e interiorização da rede ficou 

em segundo plano (15% do valor investido em 2018) (BR Distribuidora, 2018). Na média, até 

2017, a concessionária investiu 33% do total dos investimentos acumulados na expansão do 

segmento residencial/comercial, 37% na interiorização da rede de distribuição e 30% no 

desenvolvimento do segmento industrial e outros projetos (BR Distribuidora, 2017).  

A Tabela 7 apresenta os investimentos realizados pela concessionária até 2018 e outras 

informações relevantes. 

 

Tabela 7 – Investimentos realizados na concessão e outras informações relevantes – BR Distribuidora 

 

Fonte: Elaboração própria com base em BR Distribuidora (2015), BR Distribuidora (2016), BR Distribuidora 

(2017) e BR Distribuidora (2018) 

 

O novo contrato de concessão (Espírito Santo, 2020) assinado entre ES GÁS e o Estado do 

Espírito Santo, conforme mencionado anteriormente, trouxe novos elementos importantes a 

serem considerados no segmento de distribuição capixaba. Dentre eles, em especial, a mudança 

da metodologia tarifária de custo pelo serviço para preço teto consistiu em grande avanço. Já a 

Base de Ativos Regulatória (BAR) foi revisada, passando de R$ 489,1 milhões18, em 2019, para 

R$ 401,2 milhões em 2020, sendo que este valor foi estabelecido por laudo de avaliação e 

aplicado no contrato. O documento também estabelece a figura da Base de Remuneração 

Regulatória Bruta, que se trata da BAR somada à outorga da concessão19, no valor de R$ 230 

milhões de reais.  

No documento, determina-se que a concessionária deverá apresentar ao regulador, antes da 

Revisão Tarifária Ordinária, plano de negócios que contemple o plano de investimentos no 

 
18 Valor aprovado pela ARSP na Revisão Tarifária da BR Distribuidora em 2019. Relatório com informações 

disponível em (acesso em 17/06/2021): 

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p

%C3%BAblicas/ARSP/2019/002/NT_ASTET_GGN_CP_ARSP_002-2019_Final.pdf 
19 Valor pago ao Poder Concedente pela delegação, à concessionária, do serviço público de distribuição no estado. 

O contrato estabelece que este valor não será reavaliado nas revisões tarifárias.  

Ano Até 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Investimento acumulado (RS milhão) 224 299 334 347 358 366 374

Investimento no ano (R$ milhão) - 75 35 13 11 8 8

Quantidade de consumidores (mil) 26 27 31 35 43,6 48,5 53,6

Consumo médio anual (milhão m³/dia) 3 3 3,5 3,4 2,6 2,7 2,9

Rede construída adicionada (km) - 125 48 9 3 4 0

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p%C3%BAblicas/ARSP/2019/002/NT_ASTET_GGN_CP_ARSP_002-2019_Final.pdf
https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p%C3%BAblicas/ARSP/2019/002/NT_ASTET_GGN_CP_ARSP_002-2019_Final.pdf
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ciclo. Ainda, define que, para os dois primeiros ciclos tarifários, o plano de investimentos deve 

contemplar previsão obrigatória das seguintes aplicações: (i) ligação de, no mínimo, 60 mil 

usuários do segmento residencial em bairros onde pelo menos 15% dos domicílios, em média, 

tenham renda igual ou inferior a dois salários mínimos; e (ii) investimentos visando a ampliação 

da rede, com recursos próprios no montante de R$ 298 milhões. 

Com a entrada em operação da ES GÁS em 01/08/2020, a companhia divulgou, ao fim do ano 

de 2020, seus resultados considerando o período em que efetivamente ocorreu seu 

funcionamento (5 meses). A empresa investiu R$ 11,3 milhões no período, sendo R$ 8,9 

milhões (78%) em projetos voltados a expansão dos segmentos residencial e comercial e 

interiorização da rede, e o restante em tecnologia de informação e infraestrutura das instalações 

administrativas (ES GÁS, 2021). O faturamento total neste período foi de R$ 485,7 milhões, 

enquanto o volume distribuído totalizou 359,9 milhões de m³. A margem de distribuição atingiu 

o montante de R$ 58,7 milhões, com o segmento industrial participando em 73% do valor, 

enquanto os segmentos termoelétrico, residencial e comercial chegaram a 12%, 5% e 2%, 

respectivamente. 

 

5.1.2. Aspectos regulatórios e de governança da Agência Reguladora 

No Espírito Santo, os serviços de saneamento básico, pedágios das rodovias, energia elétrica e 

gás natural são regulados e fiscalizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos 

(ARSP). A Agência foi criada pela Lei Complementar nº 827, de 1º de julho de 2016, resultando 

de uma fusão entre as antigas Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura 

Viária do Espírito Santo (Arsi) e a Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do 

Espírito Santo (Aspe). 

De acordo com sua Lei de criação, a ARSP é uma autarquia de regime especial, dotada de 

personalidade jurídica de direito público e autonomias administrativa, patrimonial, técnica e 

financeira, respondendo à Secretaria de Estado de Desenvolvimento – Sedes. Seu regime 

jurídico caracteriza-se, principalmente, por independência decisória, mandato fixo e 

estabilidade de seus diretores. A Agência tem como objetivos, em especial, (i) o 

estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação 

dos usuários; (ii) a garantia de cumprimento das condições e metas estabelecidas; (iii) a 

prevenção e repressão de abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da livre concorrência; (iv) a definição de tarifas que 
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assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade; (v) a garantia do exercício dos contratos pelas 

partes envolvidas; e (vi) a fiscalização dos serviços prestados (Espírito Santo, 2016).  

Com relação aos serviços de distribuição de gás natural, a ARSP os regula, controla e fiscaliza 

no que se refere à eficiência dos serviços públicos, ao fornecimento, à distribuição e demais 

condições de atendimento aos usuários. Em termos de revisões tarifárias, resumidamente, (i) 

antes da alteração do contrato de concessão (modelo custo do serviço), o regulador recebia a 

proposta de alteração da margem de distribuição para o ciclo seguinte e enviava os custos 

efetivamente realizados no ciclo anterior, ambos para análise e aprovação da Agência; (ii) 

depois da alteração do contrato de concessão (modelo tarifa teto), a concessionária apresenta 

plano de negócios ao regulador com investimentos a serem realizados e que balizarão o cálculo 

da margem de distribuição para o ciclo e, na sequência, o regulador analisa o plano e os demais 

custos que compõem a margem. 

 

5.2.Minas Gerais 

A Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) foi criada em 198620, iniciando suas 

atividades com a distribuição de biogás no mesmo ano. Em 1992, a empresa efetivamente 

iniciou a distribuição de gás natural canalizado aos dez primeiros consumidores industriais, 

enquanto o contrato de concessão junto ao Governo de Minas Gerais foi celebrado em 1993. A 

Companhia é indiretamente controlada pelo Estado de Minas Gerais e possui como acionistas 

a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (99,6%) e o Município de Belo Horizonte 

– PBH (0,4%). 

O contrato de concessão foi assinado em julho de 1995 e tem vigência de 30 anos, prorrogáveis. 

Este documento em si não possui clareza com relação à metodologia tarifária, apesar de possuir 

uma cláusula dedicada à “Tarifas, encargos, isenções e revisão”. Informações sobre a revisão 

da margem de distribuição, taxa de remuneração dos investimentos, consideração do percentual 

do volume de vendas na margem, dentre diversos outros dados relevantes para o cálculo da 

margem, não estão descritas no documento. As atualizações tarifárias ocorriam, porém sem 

transparência, previsibilidade e sem consultas públicas. Também se destaca que não existe uma 

 
20 Mais detalhes sobre a história da empresa podem ser acessados a partir do seguinte link: 

http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Nossa-Historia.aspx. Acesso em 22/06/2021. 

http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Nossa-Historia.aspx
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agência reguladora de fato no estado, cuja função é exercida pelo próprio Poder Concedente 

através da SEDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais.  

Em dezembro de 2014, celebrou-se o segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da 

GASMIG (Minas Gerais, 2014), em que se definiu (i) a extensão do prazo de concessão, que 

vigorará até 10/01/2053, devido a assunção de compromisso pela GASMIG que viabilizaria a 

construção de gasoduto para atendimento à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados-V, em 

Uberaba e de propriedade da Petrobras; e (ii) a ocorrência da primeira revisão tarifária, e que 

novas revisões deverão ser realizadas a cada cinco anos. O documento prevê que a revisão 

tarifária “deverá estar de acordo com as melhores práticas utilizadas por agências reguladoras 

nacionais e internacionais para o setor de distribuição de gás natural e deverá atender os 

princípios de modicidade tarifária e de rentabilidade que permitam resguardar a 

sustentabilidade econômico‐financeira da Concessionária”. 

Também vale destacar, de forma breve, o conteúdo do primeiro (Minas Gerais, 2006) e terceiro 

Termos Aditivos ao Contrato de Concessão da GASMIG (Minas Gerais, 2019). No primeiro, 

assinado em 2006, estabeleceu-se a possibilidade de a concessionária contratar terceiros para 

construir e explorar ativos, mediante remuneração à concessionária, com o objetivo de 

implementação dos projetos de gasodutos de distribuição nas regiões do Vale do Aço21 e Sul 

de Minas. Já no terceiro, assinado em 2019, uma vez que o investimento no gasoduto para 

atendimento à planta de fertilizantes não se concretizou e a GASMIG mantinha interesse em 

manter a concessão até 2053, definiu-se que seria necessário o pagamento de outorga 

compensatória no valor de R$ 852 milhões a título de compensação ao Concedente pelo 

investimento não realizado e pela contrapartida na manutenção da concessão. 

Retomando as questões relacionadas à ocorrência da 1ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), 

definida para o período de 2018 a 2022, verifica-se que o regulador lançou uma série de 

consultas públicas para definir os parâmetros da metodologia tarifária a ser adotada – por preço 

teto. Em 2016, a SEDE lançou a primeira Consulta Pública para “Determinação da Taxa de 

Custo de Capital para o processo de Revisão Tarifária da Concessionária GASMIG”. Após 

contribuições dos agentes, definiu-se uma taxa de remuneração de 10,02%22 a ser aplicada sobre 

 
21 Região metropolitana no interior do estado de Minas Gerais. Com a instalação do parque fabril voltado para a 

produção de aço, a área, que era antes conhecida como o vale de um rio, no caso o Rio Doce, passa a ser conhecida 

como o Vale do Aço. 
22 Real e depois dos impostos. 
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a Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL) da concessionária a partir da metodologia 

de Custo Médio Ponderado do Capital (do inglês WACC - Weighted Average Cost Of Capital).  

Já em maio de 2017, a SEDE realizou a segunda Consulta Pública da 1ª RTP, referente à 

“Metodologia de revisão tarifária da concessionária GASMIG”. Em julho de 2017 foi publicada 

a versão definitiva da metodologia de revisão tarifária na Nota Técnica SEDECTES nº 

04/201723, que definiu os seguintes pontos: 

• As tarifas limites ou máximas estabelecidas pelo Regulador, a serem aplicadas pela 

concessionária aos usuários na prestação do serviço de distribuição de gás natural 

canalizado; 

• As atualizações e ajustes periódicos das tarifas máximas; 

• Os indicadores, parâmetros, metodologias e demais elementos relacionados com a 

determinação das tarifas máximas; 

• As tarifas para uso do sistema de distribuição no âmbito do Mercado Livre de Gás de 

Minas Gerais; 

• O sistema de Revisões Extraordinárias. 

A partir deste ponto, a concessionária encaminhou ao regulador o plano de negócios e demais 

informações para dar continuidade ao processo da 1ª RTP. Com a metodologia definida, foi 

aberta a terceira Consulta Pública, com o intuito de avaliar a “Proposta de Receita Requerida 

da Concessionária Gasmig”. A Resolução SEDE nº 08/2019 aprovou a receita requerida e a 

margem média para a 1ª RTP. Devido ao atraso de 1 ano e 8 meses para a conclusão do processo, 

houve a necessidade de uma compensação financeira a ser somada à margem média aprovada. 

Dado que o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão da Gasmig foi assinado em 2019, 

o regulador estudou24 o impacto sobre as tarifas da GASMIG decorrente da contrapartida 

financeira a título de outorga compensatória paga pela empresa, uma vez que foi considerado 

como ativo intangível e incluído na base de cálculo da remuneração dos ativos da 

concessionária. Com a inclusão, houve aumento na margem de distribuição aprovada na 1ª 

RTO, ensejando sua atualização e recálculo das tarifas praticadas pela concessionária. 

 

 
23 Disponível em http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085, na seção “Revisão 

Tarifária”. Acesso 25/06/2021. 
24 Ibidem. Ver Nota Técnica SPMEL nº 01/2019 e Nota Técnica SPMEL nº 02/2019. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085
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5.2.1. Informações sobre o mercado de gás natural e do segmento de distribuição de gás 

natural canalizado no Estado 

Conforme mencionado, a GASMIG entrou em operação no ano de 1986, sendo que o contrato 

de concessão de distribuição de gás natural canalizado foi assinado em 1993.  

De acordo com informações da companhia25, em 1995, construiu-se a primeira rede de 

distribuição de gás natural da empresa para atendimento à Juiz de Fora, cidade mineira, por 

meio da conexão a duto de transporte de propriedade da Petrobras no Rio de Janeiro. Em 1998, 

a empresa iniciou sua atuação no segmento de Gás Natural Veicular (GNV) e, em 2001, iniciou 

o suprimento de gás natural para geração de energia elétrica à Usina Termelétrica de Juiz de 

Fora e para Ibirité. 

O segmento industrial foi efetivamente incluído no rol de usuários da GASMIG nos anos 

seguintes. Em 2009, a rede chegou ao Sul de Minas e, em 2010, ao Vale do Aço. Já em 2013, 

a empresa iniciou fornecimento ao segmento residencial, em Belo Horizonte, ocorrendo no 

mesmo ano também a ampliação do atendimento aos clientes comerciais.  

A Tabela 8 apresenta a evolução do número de clientes da concessão entre 2010 e 2019, por 

segmento. 

 

Tabela 8 – Número de clientes por segmento – GASMIG 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021 

 

A exemplo do ocorrido na análise da BR Distribuidora/ES GÁS, o maior crescimento ao longo 

do período, em termos de número de clientes, se deu pelo segmento residencial e comercial. 

Por outro lado, mesmo com o aumento da quantidade de usuários do segmento industrial no 

 
25 Website GASMIG. Disponível em: http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Nossa-Historia.aspx. 

Acesso em 26/06/2021. 

http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Nossa-Historia.aspx


37 

 

ano de 2010, com a chegada da rede no Vale do Aço, não houve incremento significativo de 

volumes de gás consumidos por esta classe, que é a maior consumidora do estado. Nos últimos 

5 anos, o número de clientes industriais se manteve linear enquanto o volume de vendas para 

este setor reduziu. Ao final de 2019, a concessão atingiu a marca de aproximadamente 52 mil 

usuários. 

Em termos de volume, portanto, o segmento industrial é o maior, responsável por 66,8% do 

consumo total da distribuidora em 2019. Este é seguido pelo de geração elétrica, automotivo, 

residencial e comercial. Já a rede de distribuição cresceu aproximadamente 490 km no mesmo 

período, chegando a 1285 km no final de 2019. Apesar do crescimento no total de clientes, 

pouco se incrementou o volume de gás comercializado no estado ao longo do tempo: a média 

anual no período de 2010 a 2019 foi de 3,38 milhões de m³/dia, sendo que o pico de consumo 

ocorreu em 2014 (4,18 milhões de m³/dia) e, em 2019, chegou a 3,10 milhões de m³/dia. A 

Tabela 9 apresenta a demanda da concessão ao longo do período estudado e a extensão da rede. 

 

Tabela 9 – Demanda de gás natural na concessão de distribuição de gás natural canalizado (milhão de 

m³/dia) e extensão da rede (km) – GASMIG 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021 

 

Em termos de investimentos, a GASMIG investiu um total de R$ 890 milhões entre 2008 e 

2010 – anos em que a rede chegou ao Sul de Minas e Vale do Aço. Entre 2011 e 2020, o 

montante investido anualmente chegou a uma média de R$ 43 milhões (GASMIG, 2021). Vale 

ressaltar que os montantes de investimentos aprovados ano a ano na 1ª RTP26 para os anos entre 

2018 e 2020 foram maiores que os efetivamente realizados. A Tabela 10 apresenta os 

investimentos realizados pela concessionária até 2018 e outras informações relevantes. 

 
26 Informações disponíveis em http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085, na 

seção “Revisão Tarifária”. Acesso 25/06/2021. 

Ano Industrial Automotivo Residencial/Comercial Matéria-prima Cogeração Geração elétrica Total Extensão da rede (km)

2010 1,72 0,12 0,02 0,00 0,00 0,76 2,63 794

2011 2,70 0,11 0,02 0,00 0,00 0,06 2,90 803

2012 2,74 0,11 0,02 0,00 0,00 0,72 3,59 832

2013 2,73 0,11 0,02 0,00 0,00 1,17 4,03 862

2014 2,87 0,10 0,02 0,00 0,00 1,18 4,18 927

2015 2,43 0,09 0,02 0,00 0,03 1,25 3,83 955

2016 2,18 0,09 0,03 0,00 0,03 0,61 2,94 1020

2017 2,44 0,09 0,04 0,00 0,03 1,01 3,63 1094

2018 2,39 0,12 0,06 0,00 0,04 0,40 3,00 1185

2019 2,08 0,11 0,07 0,00 0,04 0,80 3,10 1284

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085
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Tabela 10 – Investimentos realizados na concessão e aprovados na 1ª RTP – GASMIG 

 

Fonte: Elaboração própria com base em GASMIG (2021) 

 

No âmbito da 1ª RTP, na terceira consulta pública aberta pelo regulador, a GASMIG 

encaminhou o seu Plano de Negócios e outras informações, que se referiram principalmente a: 

(i) Base de Ativos da concessionaria com referência a Outubro de 2017; (ii) Plano de 

Investimentos previstos para os próximos 5 anos do ciclo tarifário, com identificação dos 

objetivos dos projetos; (iii) Custos operacionais eficientes: informação histórica e projeção para 

os próximos 5 anos do ciclo tarifário; (iv) Demanda (usuários e volume total distribuído): 

informação histórica e projeção para os próximos 5 anos do ciclo tarifário; (v) Extensão de rede: 

informação histórica e projeção para os próximos 5 anos; (vi) Dados Econômicos, 

Administrativos e Financeiros. 

Com relação ao plano de investimentos, ressalta-se que a GASMIG colocou como foco a 

expansão do segmento residencial. Por exemplo, a previsão é que se incorporem mais de 100 

mil novos usuários residenciais ao longo do ciclo – estes incorporarão um volume de 12 milhões 

de m³ e demandarão investimento de R$ 151 milhões. Por outro lado, os investimentos em 

demais segmentos e projetos incorporarão 132 novos usuários com o potencial de consumo de 

100 milhões de m³ com um investimento de R$ 162 milhões. 

 

5.2.2. Aspectos regulatórios e de governança da Agência Reguladora 

Em Minas Gerais, os serviços de distribuição de gás natural canalizado são regulados por 

secretaria de estado: a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE). A entidade foi 

reestruturada por diversas vezes ao longo dos anos e atualmente tem suas competências 

definidas pela Lei nº 23.304/2019, referente a reestruturação administrativa do Governo de 

Minas Gerais. De acordo com a Lei, a SEDE tem, dentre suas diversas atribuições, a de planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado 

relativas às políticas minerária e energética. 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investimentos realizados 

(RS milhões)
39 18 126 427 337 12 42 44 50 43 33 49 70 43 43 - -

Investimentos aprovados 

na 1ª RTP (R$ milhões)
- - - - - - - - - - - - 94 61 57 112 73



39 

 

O Decreto nº 47.785/201927, que regula a Lei supramencionada, define que incumbe à 

Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas de Minas Gerais, da SEDE, 

regular e fiscalizar as ações e atividades decorrentes do cumprimento do contrato de concessão 

de exploração do serviço de distribuição de gás canalizado. Já à Superintendência de Política 

Minerária, Energética e Logística incumbe coordenar as atividades relativas à fiscalização e à 

regulação do serviço de distribuição e comercialização do gás canalizado, em conformidade 

com as políticas e diretrizes de governo. Por fim, a Diretoria de Energia tem as atribuições de, 

dentre outras, (i) promover a realização de estudos visando ao estabelecimento dos valores das 

tarifas de distribuição e comercialização do gás canalizado, assim como instruir os processos 

de revisão e reajuste tarifários; e (ii) promover a realização de estudos visando ao 

aperfeiçoamento regulatório dos serviços de distribuição e comercialização de gás canalizado. 

 

6. APROFUNDAMENTO DOS RESULTADOS 

O intuito desta seção é de aprofundar as análises iniciadas no capítulo anterior, tanto para a BR 

Distribuidora/ES GÁS como para a GASMIG, especialmente no que tange a racionalidade 

econômica dos investimentos em expansão de rede pelas concessionárias de distribuição. 

 

6.1.Análise dos estudos de caso da ES GÁS e GASMIG 

Iniciando pela ES GÁS28, na análise direta dos volumes comercializados e do número de 

clientes no período 2010 a 2019, verifica-se que o aumento da quantidade de usuários 

conectados à rede da concessionária não refletiu em um maior volume de vendas de gás natural. 

Isso pois, conforme mencionado, o maior crescimento ao longo do período, em termos de 

número de clientes, se deu pelo segmento residencial. Ao mesmo tempo, esta classe possui 

consumo extensamente menor do que o segmento industrial, maior consumidor do estado. O 

Gráfico 3 ilustra a diferença entre os consumos das diferentes classes e o número de clientes. 

É fácil notar que o consumo total de gás natural na concessão está diretamente atrelado ao 

consumo industrial. O segundo maior consumo se dá pelo segmento de geração de energia. 

 
27 Acesso em 28/06/2021. Disponível em: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47785&comp=&ano=2

019. 
28 A partir daqui, por ES GÁS entende-se BR Distribuidora ou ES GÁS. 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47785&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47785&comp=&ano=2019
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Gráfico 3 – Número de clientes e volume comercializado no período de 2010-2019 – ES GÁS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ABEGÁS (2021) 

 

Com isso, a principal conclusão é que as margens de distribuição tendem a aumentar cada vez 

mais, uma vez que os investimentos são focados no aumento da base de clientes que agregam 

volumes ínfimos de vendas de gás natural. Isso cria um ciclo vicioso que  compreende, no seu 

ponto inicial, os investimentos em expansão da rede, que ocorrem especialmente buscando 

aumentar o número de usuários, sem aumentar significativamente os volumes comercializados. 

Por este motivo e também pelo fato de a concessionária continuar com a mesma lógica de 

investimentos, as margens aumentam. Margens maiores geralmente contemplam cifras 

importantes em investimentos em expansão da rede. E assim segue o ciclo. 

Com relação aos montantes investidos pela concessionária, especialmente de 2015 até 201729 

(período anterior ao da atualização do contrato de concessão), nota-se ainda um histórico de 

investimentos realizados a menor que as respectivas projeções, chegando a uma diferença de 

quase 51% a menor em termos de investimentos realizados em comparação com os projetados 

no ano de 2016 (Gráfico 430).  

 

 
29 Foi possível apurar os valores de investimentos projetados e realizados neste período conforme documentos 

divulgados pela Agência Reguladora local. 
30 Não foram incluídos os anos posteriores a 2017 por não haver o comparativo das informações nas notas técnicas 

da agência reguladora. 
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Gráfico 4 – Investimentos projetados e realizados de 2015 a 2017 – ES GÁS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ARSP (2017), ARSP (2018) e ARSP (2019) 

 

A diferença entre os valores projetados/autorizados e os valores efetivamente realizados no 

período anterior ao da atualização do contrato de concessão, que inclui o valor de investimentos 

não realizados e outros custos realizados a menor ou mesmo não realizados, não era devolvida 

imediatamente aos usuários após as revisões tarifárias – ia para uma espécie de “conta 

compensatória”. Resumidamente, a agência reguladora confrontava a margem bruta realizada 

pela concessionária no ano em análise com a margem bruta consolidada pelo regulador após 

sua análise com relação aos gastos realizados pela concessionária.  

A diferença entre essas margens poderia resultar em um superávit (quando margem bruta 

realizada era maior que a consolidada), que deveria ser devolvido aos usuários via desconto na 

tarifa, ou em um déficit (quando margem bruta realizada era menor que a consolidada), que 

deveria ser devolvido à concessionária pelos usuários via acréscimo na tarifa. Em vez dos 

valores acumulados em favor dos usuários serem devolvidos em sua totalidade após cada 

análise do regulador, optava-se por utilizar apenas parte deste saldo enquanto o restante era 

mantido na “conta”. 

Com relação às ponderações realizadas nos dois parágrafos acima, vale ressaltar que, dado que 

o modelo anterior à atualização contratual se tratava de custo pelo serviço, pode-se dizer que 

os usuários pagavam antecipadamente pelos investimentos a serem realizados no ciclo seguinte, 

uma vez que seu valor era contemplado na margem de distribuição. No fim do ciclo, apesar de 

terem realizado os pagamentos, muitas vezes não os viam sendo realizados e não tinham os 

valores não realizados devolvidos na íntegra. Portanto, os usuários da concessão eram 

duplamente prejudicados. 
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Com a alteração do contrato de concessão, que dentre as diversas mudanças contemplou o 

modelo de preço teto ao cálculo das tarifas, havia a expectativa de redução das margens de 

distribuição uma vez que houve também a atualização da BAR, conforme comentado na Seção 

5.1.1 do presente documento. Entretanto, isso não ocorreu – a margem de distribuição aprovada 

após a assinatura do contrato se manteve no patamar anterior, passando de R$ 0,21311 /m³ de 

gás para R$ 0,21266 /m³. A Figura 6 ilustra o histórico das margens de distribuições médias 

aprovadas para a concessionária ao longo dos anos.  

O expressivo aumento da margem entre 2015 e 2016 ocorreu devido à saída da Samarco da 

base de clientes da ES GÁS, ocasionando a redução dos volumes comercializados em quase 

30%31. Ou seja, a saída de apenas um grande consumidor da base de clientes da concessionária 

ocasionou um aumento de quase 80% na margem de distribuição média.  

Destaca-se que a última revisão tarifária antes da atualização contratual ocorreu de forma 

simplificada, apenas realizando a atualização da margem de distribuição pela inflação e com 

outros ajustes indicados pelo agente regulador32. Já os parâmetros para a atualização da margem 

a partir das novas regras contratuais não tiveram publicidade além daqueles que foram 

divulgados diretamente no contrato de concessão atualizado. Destaca-se que este ponto 

prejudica sobremaneira a análise dos usuários com relação à transparência do processo e mesmo 

sua previsibilidade. 

 

Figura 6 – Histórico das margens de distribuição aprovadas para a concessionária ES GÁS 

 

Fonte: ARSP (2021) 

 
31 Ver nota de rodapé nº 15. 
32 Informações disponíveis na Nota Técnica Conjunta ASTET/GGN Nº 01/2020, após Consulta Pública ARSP n° 

03/2020. Acesso em 30/06/2021. Disponível em: 

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p

%C3%BAblicas/ARSP/2020/003/NT_ASTETGGN_CP_ARSP_001-2020.pdf 

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p%C3%BAblicas/ARSP/2020/003/NT_ASTETGGN_CP_ARSP_001-2020.pdf
https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p%C3%BAblicas/ARSP/2020/003/NT_ASTETGGN_CP_ARSP_001-2020.pdf
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É possível inferir que não houve redução da margem, mesmo com a revisão da BAR e com o 

ajuste metodológico, não só por conta dos valores divulgado, mas por conta dos seguintes 

fatores, já discutidos na Seção 5.1.1: (i) Inclusão do valor da outorga referente à concessão 

dentro da Base de Remuneração Regulatória, no valor de R$ 230 milhões; e (ii) inclusão de 

investimentos obrigatórios para os dois primeiros ciclos tarifários, que devem conter ligação 

de, no mínimo, 60 mil usuários residenciais e investimentos de R$ 298 milhões para ampliação 

da rede. 

A inclusão dos valores referentes ao pagamento da outorga pela concessão, por si só, parece 

carecer de qualquer racionalidade. Trata-se de transação que não deveria ser paga pelos 

consumidores, mas sim pelo agente interessado na obtenção da concessão. Com a revisão da 

BAR após a atualização do contrato, houve queda de aproximadamente R$ 88 milhões em seu 

valor (Gráfico 5). Entretanto, com a inclusão da outorga, a BAR atingiu o valor de R$ 631,2 

milhões33.  

 

Gráfico 5 – Comparativo margens brutas e base de ativos regulatórios – ES GÁS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ARSP (2021), ARSP (2018), ARSP (2019) e Espírito Santo (2020) 

 
33 De acordo com o contrato de concessão, o somatório da BAR com a outorga resulta na Base de Remuneração 

Regulatória Bruta (BRRB). A BRRB é atualizada anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, 

sendo que a outorga é amortizada à taxa fixa de 4% ao ano, de modo que ao fim de 25 anos o seu valor residual 

seja zero. O valor amortizado da outorga é repassado como custo no cálculo da margem de distribuição. A Base 

de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL) corresponde à BRRB deduzida da depreciação e amortização 

acumuladas e dos ativos totalmente depreciados, acrescida de terrenos. A concessionária, por fim, recebe 

remuneração do capital multiplicando a BRRL e a necessidade de capital de giro pelo WACC vigente.  
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Ademais, o fato de se incluírem investimentos obrigatórios diretamente no contrato de 

concessão também parece questionável, uma vez que, se de fato fossem investimentos 

economicamente viáveis e que trouxessem benefícios aos usuários como um todo, estes seriam 

trazidos de maneira orgânica pela concessionária no âmbito do plano de negócios que seria 

apresentado no âmbito da Revisão Tarifária.  

Um ponto a se ressaltar é que, como houve redução nas tarifas após a atualização do contrato 

de concessão, a percepção inicial dos usuários da ES GÁS pode ter sido enviesada com relação 

ao potencial benefício que o novo contrato deveria trazer. Na verdade, ocorre que a redução nas 

tarifas de distribuição da ES GÁS aconteceu devido à queda da parcela tarifária referente ao 

preço da molécula de gás no city gate34, que está diretamente ligada aos preços do petróleo. 

Devido à redução dos preços do óleo, a tarifa também acabou por se reduzir, especialmente 

porque se trata da parcela que possui maior peso dentro das tarifas das concessionárias.  

O Gráfico 6 apresenta as tarifas para um usuário industrial com consumo de 10.000 m³ de gás 

por dia, sem impostos. Imperativo notar que, de fato, entre julho e agosto de 2020 houve um 

decréscimo importante no preço do gás no city gate, mas a margem estimada para o segmento 

se manteve. A margem estimada para o segmento é calculada a partir da subtração da tarifa pelo 

preço do gás. 

 

Gráfico 6 - Tarifas da ES GÁS para usuário industrial com consumo de 10.000 m³/dia, sem impostos 

 

Fonte: ARSP (2021) 

 

No caso da GASMIG, na análise dos volumes comercializados e do número de clientes no 

período 2010 a 2019, constata-se que o aumento da quantidade de usuários conectados à rede 

 
34 Local representado pela etapa de entrega do gás natural do transportador para a concessionária estadual que 

realiza a distribuição. Nesse momento, ocorre a mudança de propriedade e responsabilidade sob o gás natural. 
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da concessionária também não refletiu em um maior volume de vendas de gás natural. Houve 

um crescimento abrupto na base de clientes da concessionária a partir de 2015, que se deveu 

basicamente pelo crescimento da quantidade de clientes residenciais. Novamente, o que se 

verifica é que esta classe possui consumo extensamente menor do que o segmento industrial, 

que também é o maior consumidor de gás estadual. Conforme indicado pela SEDE nos 

documentos referentes à 1ª RTP da GASMIG (SEDE, 2021), em 2016, por exemplo, a 

participação do setor residencial no total de usuários foi de 96,40% ao passo que seu volume 

representou participação de apenas 0,15%. 

O Gráfico 7 ilustra a diferença entre os consumos das diferentes classes e o número de clientes. 

Assim como ocorre na concessão capixaba, o consumo total de gás natural em Minas Gerais 

está diretamente atrelado ao consumo industrial. O segundo maior consumo se dá pelo 

segmento de geração de energia, desconsiderado do gráfico abaixo para fins ilustrativos. 

Ou seja, conclui-se, de maneira similar ao que ocorre no Espírito Santo, que a tendência é que 

as margens de distribuição aumentem indefinidamente enquanto a estratégia de investimentos 

se mantiver no intuito de aumentar uma base de clientes que agrega volumes pouco relevantes 

de vendas de gás natural. Na análise dos documentos disponibilizados para a 1ª RTP da 

GASMIG, nota-se que estratégia deverá se manter. 

 

Gráfico 7 - Número de clientes e volume comercializado no período de 2010-2019 – GASMIG 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ABEGÁS (2021) 
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De acordo com a SEDE, para o primeiro ciclo tarifário, a GASMIG propôs uma forte expansão 

dos mercados residencial e pequeno comercial, com um crescimento moderado para os outros 

mercados. A projeção do plano de negócios indicou, para o segmento residencial, um aumento 

de 32.147 usuários no ano 2017 para 132.244 no ano de 2022 (+ 311%). Já o volume passaria 

de 3.578 mil m³ para 16.274 mil m³ (+ 354%). Para pequenos clientes não residenciais (PCNR), 

o aumento da quantidade de usuários projetado é de 435%, com aumento de volume consumido 

da ordem de 877%. Em relação ao mercado industrial, projetou-se um crescimento de 49 

clientes (+ 47%) e de aproximadamente 130 mil m³ no consumo (+ 9,7%). As tabelas abaixo 

apresentam a projeção do número de clientes para a 1ª  RTP trazida pela GASMIG e os volumes 

aprovados pela SEDE por segmento de usuários. 

Em termos de extensão de rede, na 1ª RTP a GASMIG pontuou que planeja atingir 1.442 km 

de rede em 2022, aumento de 43% em relação aos 1.010 km de 2016 (Gráfico 8). Com o 

aumento das redes e dos usuários, o indicador de densidade de rede, usuários por quilômetro, 

cresce de 15,3 em 2016 para 93,1 em 2022. (SEDE, 2021) 

 

Tabela 11 – Evolução do número de usuários para o período 2018-2022 – Proposta GASMIG 

 

Fonte: SEDE (2021) 

 

Tabela 12 – Projeção do volume para o período 2018-2022 aprovado pela SEDE - GASMIG 

 

Fonte: SEDE (2021) 
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Gráfico 8 – Histórico e evolução dos quilômetros de rede de distribuição no período de 2005 a 2022 – 

Proposta GASMIG 

 

Fonte: SEDE (2021) 

 

Com relação ao plano de investimentos, conforme mencionado na Seção 5.2.1 e em linha com 

os números de usuários e consumo projetados, a GASMIG colocou como foco a expansão do 

segmento residencial. Do total do montante aprovado pela SEDE para os anos de 2018, 2019, 

2020, 2021 e 2022, o percentual projetado para investimentos no mercado residencial é de, 

respectivamente, 21%, 60%, 59%, 24% e 47%. O regulador também fez análise de impacto de 

cada projeto de investimento na margem média: a inclusão de todos os projetos de 

investimentos aumenta a margem em aproximadamente 7%, sendo que o projeto com maior 

impacto é o residencial, que corresponde a cerca de 3% da margem base. O Gráfico 9 apresenta 

o montante total de investimentos projetados para cada ano do ciclo tarifário.  

 

Gráfico 9 – Investimentos aprovados pela SEDE – GASMIG (milhares de R$) 

 

Fonte: SEDE (2021) 
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O regulador, durante o estabelecimento da metodologia tarifária pontuou que, a partir do plano 

de investimentos aprovado, “realizará um acompanhamento da execução dos investimentos 

para comparar com aqueles aprovados no processo de revisão tarifária. O objetivo é comprovar, 

ao final do ciclo tarifário, que os investimentos comprometidos tenham sido executados em 

tempo, quantidade e forma previstos e identificar eventuais desvios que serão considerados para 

o seguinte ciclo tarifário da concessionária” (SEDE, 2021).  

Caso as metas físicas sejam atendidas, pode haver diferenças entre o valor aprovado e o 

efetivamente investido. Para este caso, o valor investido será reconhecido na BRR do ciclo 

tarifário seguinte de maneira que (i) se o montante investido for superior ao aprovado, a 

concessionária terá uma rentabilidade menor até a próxima RTP; ou (ii) se o montante investido 

for inferior ao aprovado, a concessionária terá ganhos adicionais de rentabilidade até o próximo 

ciclo. Por outro lado, caso as metas físicas não sejam atendidas, o regulador irá analisar os 

motivos apresentados pela concessionária para o não cumprimento e poderá ajustar as tarifas 

do ciclo tarifário posterior de maneira a penalizar o excesso de retorno obtido pela aplicação 

das tarifas que remuneravam esses investimentos através do cálculo da receita em excesso 

auferida no ciclo anterior. Esse acompanhamento regulatório é essencial para evitar problemas 

como os que ocorriam na concessão capixaba anteriormente à atualização de seu contrato. 

A BRRB inicial aprovada para a GASMIG foi de R$ 2,0 bilhão, enquanto a BRR Líquida foi 

de R$ 1,4 bilhão. A evolução da BRRL ao longo do ciclo é apresentada na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Evolução da BRRL projetada para a 1ª RTP – GASMIG 

 

Fonte: SEDE (2021) 
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A partir deste breve acompanhamento das informações disponibilizadas para a 1ª RTP da 

GASMIG, é importante analisar as tarifas dos consumidores após a realização do processo de 

revisão. Considerando o histórico de tarifas disponibilizado pela SEDE entre 2015 e 201935, 

verifica-se que estas aumentaram 65% no período. Até a data de atualização efetiva da margem 

após a 1ª RTP, que ocorreu somente em novembro de 2019, a margem havia crescido em 26%, 

praticamente acompanhando a variação do IGP-M do período. Já o custo do gás natural 

aumentou em 77%. Após a atualização da margem de distribuição pós-1ª RTP, o preço da tarifa 

se manteve enquanto a margem aumentou em 50% e o custo do gás teve um decréscimo de 

11%. O Gráfico 10 apresenta as informações históricas da tarifa, margem e custo do gás natural. 

 

Gráfico 10 – Histórico tarifário 2015-2019 – GASMIG 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SEDE (2021) 

 

Vale ressaltar que a receita requerida e a margem média calculada na 1ª RTP foram aprovados 

em 18 de setembro de 201936, no valor de R$ 0,3050 /m³. Entretanto, dois fatores adicionais 

foram considerados na margem aprovada nas tarifas dos usuários em novembro de 2019: (i) 

dado que o período de vigência da 1ª RTP iniciava-se em 1º de janeiro de 2018 e somente em 

setembro de 2019 houve aprovação dos valores, o atraso originou o cálculo de um componente 

de compensação financeira para recompor os valores do reposicionamento tarifário não 

 
35 Disponível em http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085, na seção “Notas 

Técnicas de Reajuste Tarifário”. Acesso 25/06/2021. 
36 Via Resolução SEDE nº 08, de 18 de setembro de 2019. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085
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praticados até então; e (ii) com a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao contrato de concessão 

em 19 de setembro de 2019 que ensejou o pagamento de outorga compensatória em substituição 

ao compromisso de investimento na construção de gasoduto e manutenção da concessão até 

2053 pela GASMIG, houve a inclusão do valor da outorga na base de remuneração da 

concessionária, impactando a margem de distribuição. O regulador apresentou suas 

considerações em notas técnicas37 e atualizou a margem de distribuição a vigorar a partir de 

então. 

Com relação ao ponto (i), atualizando a margem aprovada em setembro de 2019 pela inflação 

do período de 2017 a 2019, tem-se o valor de R$ 0,3328 /m³. O regulador chegou a uma 

compensação financeira de R$ 0,0155 /m³ de modo a ajustar a diferença entre a receita devida 

e a verificada, nos termos da metodologia aprovada para a 1ª RTP. Sendo assim, a nova margem 

média foi de R$ 0,3484 /m³ (aumento de 4,7%). 

Já em referência ao ponto (ii), considerando um valor de outorga de R$ 888.600.628,92, 

atualizado conforme cálculos do regulador, a SEDE faz a seguinte menção: “Ao efetuar a 

inclusão do valor da outorga compensatória à base de remuneração regulatória, o valor da 

receita requerida anteriormente aprovada para o ciclo tarifário 2018-2022 através da Resolução 

SEDE nº 08, de 18 de setembro de 2019 se alterou, principalmente durante os anos 2020, 2021, 

2022, uma vez que a outorga compensatória passará a ser remunerada via taxa regulatória de 

10,02% levando em conta a sua amortização a partir de 2020 até 2053, compreendendo um 

período total de 33 anos. A adoção desse prazo para amortização da outorga compensatória tem 

por finalidade proporcionar o menor impacto na tarifa para os consumidores.” 

Sendo assim, a parcela referente à outorga de compensação a constar na nova margem de 

distribuição foi calculado em R$ 0,0680 /m³, gerando um aumento de mais de 20% na margem, 

que, já somada à compensação financeira pelo atraso na conclusão da 1ª RTP, ficou da ordem 

de R$ 0,4164 /m³. Ou seja, o aumento percebido na margem de distribuição se deveu 

praticamente à inclusão da outorga de compensação. 

Novamente, este tipo de outorga e pagamento não deveria ser paga pelos usuários, mas sim pelo 

interessado em manter a concessão, especialmente considerando que este pagamento também 

está associado à não realização de investimento em gasoduto que a concessionária se 

comprometeu a efetivar e que se infere que foi considerado na margem de distribuição no 

 
37 Disponível em http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085, na seção “Revisão 

Tarifária”. Acesso 25/06/2021. Ver Nota Técnica SPMEL nº 01/2019 e Nota Técnica SPMEL nº 02/2019. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1085
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passado. Ou seja, a inclusão de uma outorga, que premia a concessionária pela extensão de sua 

concessão e ainda repassa o custo de não realização de investimentos aos usuários, parece 

carecer de qualquer racionalidade econômica. 

 

6.2.Universalização do gás natural  

Essas questões – investimentos em expansão de rede pelas concessionárias de distribuição, que 

muitas vezes são projetados e não realizados, bem como aqueles relacionados ao alcance de 

segmentos que contribuem muito pouco com os volumes distribuídos, causando aparente 

distorção em termos tarifários – trazem à tona as discussões sobre a universalização do acesso 

ao gás natural. 

De maneira resumida, é interessante notar que no Brasil, diferentemente do que ocorre em 

países como os Estados Unidos e Argentina (que possuem extensas redes de transporte e 

distribuição), o gás natural não é utilizado para fins de calefação. Ou seja, nestes países é preciso 

que as redes sejam bastante capilarizadas e que haja investimentos massivos nestas, de modo 

que a população em geral também possa ter acesso a uma fonte de energia para uso como 

aquecimento pessoal nos meses mais frios. Este é um dos motivos pelos quais a universalização 

parece não fazer sentido no contexto brasileiro. 

Por outro lado, uma vez que o gás natural é um energético de uso não essencial e que pode 

facilmente ser substituído por (e compete diretamente com) outras fontes de energia, novamente 

a universalização do gás natural no Brasil deixa de possuir fundamento. Vale ressaltar, 

conforme já mencionado anteriormente, que a construção de gasodutos não é trivial (demanda 

tempo, elevados investimentos e burocracias a serem vencidas, como licenciamento ambiental) 

e resulta em custos irrecuperáveis. Após a construção, seus custos serão parte importante das 

tarifas, tornando-as menos competitivas ao usuário. Por isto, acabará sendo preferível a 

utilização de outra fonte de energia mais barata para suas atividades. O raciocínio é semelhante 

para o caso do uso de uma usina térmica como “âncora de consumo”: a depender da distância, 

esta deixa de ter interesse de usar o combustível por conta da elevada tarifa final. Assim, parece 

não existir lógica em se utilizar as térmicas como indutoras de consumo em grandes centros 

distantes de outros gasodutos já construídos. 

Durante a tramitação do Projeto de Lei nº 6.407/2013, que culminou na nova Lei do Gás (nº 

14.134/2021), houve sugestão de inclusão de emendas dos seguintes itens (FGV CERI, 2020): 
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(i) contratação compulsória de termelétricas inflexíveis, mediante subsídios cruzados que 

transferem renda do setor elétrico para financiar esses investimentos, independentemente de 

sua viabilidade ou mesmo necessidade; e (ii) expansão da rede de gasodutos de distribuição via 

interiorização com base nos recursos dessas termelétricas âncoras – entretanto, a demanda 

potencial seria insuficiente para justificar essa estratégia, principalmente em um país tropical e 

no qual já existe acesso universal a eletricidade e fontes modernas de cocção. 

Vieira (2020) também discute os problemas da imposição da universalização e contratação de 

térmicas de maneira obrigatória. O autor menciona o exemplo da capital da Mongólia, Ulan 

Bator, capital mais fria e poluída do mundo, para ilustrar quando de fato a universalização do 

gás natural seria necessária: uma vez que boa parte da população utiliza carvão para manter 

suas residências aquecidas durante os rigorosos invernos, há uma taxa elevada de problemas 

respiratórios no país, que poderiam ser solucionados com investimentos em importação de gás 

natural e redes de distribuição até as residências. Citando o autor: 

“Nesse contexto e diante das limitações orçamentárias do país e seus imensos desafios, a 

universalização do acesso ao gás configura-se como um objetivo distópico, cujos benefícios para 

a coletivo da sociedade são no todo questionáveis. 

A expansão das redes no caso brasileiro deve se orientar pelo benefício econômico que pode 

trazer, inclusive levando em conta alternativas que possam ser mais convenientes. As múltiplas 

tecnologias para o transporte do gás, como a que leva o combustível liquefeito em caminhões, 

apresentam um caminho promissor para viabilizar seu uso no interior sem qualquer política de 

subsídio. Melhor ainda, podem ser combinadas com iniciativas já em curso para produção de 

biometano a partir de aterros sanitários, resíduos agroindustriais e muitos outros, permitindo a 

descentralização das fontes do energético equivalente ao gás natural. 

O pré-sal, ativo de grande valor para o país, pede (grande) escala. Mas não se deve buscar a 

viabilização dessa riqueza ao custo de potencial destruição de valor que políticas de investimento 

obrigatório acabam por impor, especialmente quando diferentes alternativas ainda não foram 

testadas. Num país em que os segmentos residencial e comercial permanecerão com consumo 

apenas marginal de gás no longo prazo, a saída, de fato, está na indústria e na geração 

termelétrica. 

(...) A nova configuração do mercado brasileiro de gás natural - com oferta crescente, 

desinvestimentos da Petrobras, interesse de investidores em todas as etapas da cadeia e apetite 

entre potenciais consumidores - não combina com políticas impositivas de investimentos, sejam 

em gasodutos ou unidades termelétricas. Se necessárias, essas infraestruturas serão construídas 

por agentes dispostos a tomar o risco do investimento pelo mérito dos projetos, não pela 

salvaguarda do Estado.” 
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Conforme verificado no Gráfico 1, o consumo dos segmentos não-térmicos não tem 

acompanhado o aumento da malha de distribuição das concessionárias brasileiras. Isso se deve 

em muito por conta, como verificamos nas análises da GASMIG e BR Distribuidora/ES GÁS, 

do foco nos investimentos em alcance de usuários com consumo de gás não intensivo, cujo 

efeito compreende a expansão da rede sem o correspondente aumento de volumes 

comercializados, seguido por aumento da margem que remunera estas empresas.  

Uma das alternativas que tem sido amplamente estudadas no Brasil é o uso do gás natural em 

sua forma liquefeita (GNL). Após passar por processos criogênicos, o gás pode ser transportado 

por caminhões em tanques que mantém o gás na forma líquida. Estudos mostram que o 

transporte de GNL em pequena escala é o modal mais competitivo para distâncias superiores a 

900 km em relação aos gasodutos de transporte de alta pressão38. Com isso, podem ser 

reduzidos impactos ambientais e dispensados elevados montantes de investimentos em 

gasodutos, bem como o timing para que o gás fique disponível para o usuário final é reduzido.  

A utilização de GNL também parece trazer benefícios do ponto de vista regulatório, uma vez 

que as regras deste estão na alçada federal. Como a atividade de distribuição de gás natural 

canalizado é regulada no âmbito estadual, há diferentes níveis de maturidade com relação aos 

serviços entra as unidades da federação e diversos conflitos, como o fato de alguns estados 

atuarem como acionistas das concessionárias e reguladores.  

Por fim, vale analisar os fatores que afetam os investimentos em distribuição e de sua 

racionalidade econômica e potenciais soluções para as questões propostas. Égert (2009) 

analisou o papel da regulação por incentivos e da independência regulatória nos investimentos 

em infraestrutura em indústrias de rede. Em sua revisão de literatura, verificou que, de fato, a 

escolha do regime regulatório afeta os incentivos das firmas a investir – no caso de regulações 

que estabelecem um modelo com taxa de retorno específica, como o custo pelo serviço, há 

incentivos a sobreinvestir em infraestrutura que em muito se deve pelo efeito Averch-Johnson; 

já no caso do regime de preço teto, comumente adotado nas reformas das indústrias de rede e 

que em tese incentivariam firma a aumentar investimentos, o que se observa, muitas vezes, são 

casos de subinvestimentos.  

 
38 Gomes, P. (2018). “Avaliação das oportunidades do gás natural liquefeito em pequena escala no Brasil sob as 

perspectivas do produtor, transportador e do consumidor final”. Dissertação de mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de 

Janeiro. 
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Na verdade, de acordo com a literatura analisada pelo autor, o fator que mais expõe ambos os 

tipos de regimes ao perigo de subinvestimento é a incerteza regulatória. No entanto, essa 

incerteza é indiscutivelmente mais elevada quando do uso do modelo de taxa de retorno, uma 

vez que as decisões de investimento são geralmente avaliadas de forma discricionária, enquanto 

as empresas que operam sob a regulação por incentivos são menos afetadas por este 

comportamento. Além disso, a regulação de incentivos incentiva o investimento em tecnologias 

de redução de custos.  

Uma das principais conclusões de Égert (2015) é que apenas a introdução de regulação de 

incentivos ou o estabelecimento de um regulador independente (indicando menor incerteza 

regulatória) por si só não têm efeito positivo sobre os investimentos – mas a conjugação dessas 

duas políticas é associada a um aumento significativo do montante de investimentos. Ou seja, 

os incentivos a investir de forma racional estão ligados à coerência do ambiente regulatório 

como um todo. Além disso, a redução de barreiras de entrada no mercado encoraja a ampliação 

de investimentos. 

 

6.3.Análise da qualidade da regulação do serviço de distribuição 

A nível geral, o ato de regular economicamente um serviço refere-se ao controle imposto pelos 

governos à atividade empresarial por meio (i) da fixação, monitoramento e aplicação de tarifas 

máximas; e (ii) do estabelecimento de padrões mínimos de serviço. A maioria dos sistemas 

regulatórios atuais é mais ampla do que a entidade reguladora formalmente designada – não é 

raro que decisões sejam tomadas por instituições governamentais e não pelo regulador 

formalmente designado. Logo, um sistema regulador deve ser definido como a combinação de 

instituições, leis e processos que, em conjunto, permitem ao governo exercer controle formal e 

informal sobre as decisões operacionais e de investimento de empresas que fornecem serviços 

de infraestrutura. (Brown et al, 2006) 

A agência reguladora é, portanto, uma autarquia sob regime especial através da qual o Estado 

exerce a sua função de regulador de atividades econômicas específicas. Caracteriza-se pela 

ausência de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa, 

financeira e também pela nomeação de seus dirigentes por prazo determinado, com estabilidade 

durante os mandatos.  



55 

 

Os reguladores são atores-chave na arena política e têm papel ativo na implementação de 

políticas públicas. Ao regular um setor de infraestrutura, instituem-se controles sobre as 

decisões ou ações das empresas dentro do segmento. 

A atuação de uma agência tem duas dimensões importantes: governança e conteúdo regulatório. 

A governança regulatória refere-se ao desenho institucional e legal do ente, incluindo a estrutura 

de tomada de decisão. Envolve decisões sobre a independência e responsabilidade do regulador, 

a relação entre o regulador e os decisores políticos; o processo formal e informal pelas decisões 

que são tomadas; a transparência da tomada de decisões; a previsibilidade da tomada de 

decisões; e a estrutura organizacional e os recursos do regulador. Já o conteúdo regulatório 

considera as decisões reais, explícitas ou implícitas, tomadas pela entidade reguladora e 

acompanhadas de sua respectiva justificativa. Normalmente envolve decisões sobre níveis e 

estruturas tarifárias, padrões de qualidade de serviço, mecanismos automáticos e não 

automáticos de passagem de custos, obrigações e revisões de investimento ou ligação, sistemas 

de contabilidade, condições de acesso à rede para clientes novos e existentes, e requisitos de 

relatórios periódicos. 

Ainda de acordo com Brown et al (2006), um regulador independente tem como principal 

característica a independência decisória; ou seja, não há influência estatal em sua tomada de 

decisão. Para que seja completa, a independência também deve existir nos âmbitos 

organizacional, financeiro e administrativo. Para alcançá-la de forma sustentável, é necessário 

implementar uma série de princípios institucionais e jurídicos que derivam de três meta-

princípios: 

1. Credibilidade: Os investidores devem confiar no sistema regulatório estabelecido e na 

estabilidade das regras; 

2. Legitimidade: Os usuários do serviço regulado devem ter a certeza de que o sistema 

regulatório os protegerá do exercício do poder de monopólio, seja através de preços 

altos, serviço ruim, ou ambos; 

3. Transparência: O sistema regulatório deve operar de forma transparente. 

Estes implicam em outros princípios que representam, de forma geral, os atributos ideais de um 

bom sistema regulatório: (i) independência; (ii) responsabilidade; (iii) transparência e 

participação pública; (iv) previsibilidade; (v) clareza de funções; (vi) clareza de regras; (vii) 

proporcionalidade; (viii) poderes necessários; (ix) características institucionais apropriadas; e 
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(x) integridade. Embora estes sejam bons princípios gerais, são necessários padrões mais 

detalhados para que sejam operacionalizados nas práticas diárias, tais como: 

• Autonomia, autoridade e integridade: a agência deve possuir independência decisória 

(sem influência estatal na tomada de decisão), o que implica em independência 

organizacional, financeira e administrativa. Por terem credibilidade e legitimidade para 

realizar ações, os reguladores também são por elas responsabilizados (accountability). 

As competências do regulador devem ser definidas em lei. 

• Controle e Prestação de Contas: a agência deve adotar medidas e procedimentos que 

assegurem o bom desempenho e a efetiva prestação de contas dos serviços regulados. 

O processo regulatório deve ser transparente, imparcial e deve possibilitar a participação 

pública extensiva. Resultados de ações, decisões e demais informações consideradas 

relevantes aos prestadores e usuários dos serviços devem ser publicamente 

disponibilizadas. 

• Tomada de Decisão e Processo Decisório: a agência deve adotar procedimentos que 

legitimem as tomadas de decisão de forma transparente, justificada e com regramento 

previsível. O corpo diretivo e técnico deve possuir capacitação para atuar e sua seleção 

deve seguir requisitos específicos, além de possuir competências bem delimitadas. 

• Ferramentas Institucionais: para aprimorar a qualidade do monitoramento e a 

fiscalização da performance regulatória, é aconselhável que a agência, além de  adotar 

planos estratégicos e planos de gestão anuais, com possibilidade de seu 

acompanhamento e revisão: (i) participe de programas de capacitação; (ii) possua uma 

política de comunicação e código de ética; (iii) adote Análise de Impacto Regulatório 

(AIR); (iv) desenvolva política de gestão de risco; dentre outras ferramentais de 

fortalecimento institucional. 

De modo a analisar a heterogeneidade na governança das agências reguladoras, o FGV CERI 

(2020) elaborou breve avaliação dos reguladores dos 10 maiores mercados consumidores de 

gás natural do Brasil – incluindo, portanto, os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. A 

avaliação quantificou, a partir de perguntas específicas, quais reguladores atendiam a 

determinados parâmetros de regulação. Como resultado, verificou-se que, apesar de todos terem 

sido criados por Lei e com definições de atribuições e da maioria realizar consultas/audiências 

públicas, a maior parte não define metodologias de revisão tarifária e não possui instrumentos 

de monitoramento da qualidade, sendo que nenhuma realiza Análise de Impacto Regulatório – 
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AIR39. O resultado da avaliação juntamente com os questionamentos realizados pode ser 

verificado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Análise da heterogeneidade na governança das agências reguladoras dos 10 maiores 

mercados consumidores de gás natural do Brasil 

 

Fonte: FGV CERI (2020) 

 

Holder e Stern (1999) avaliaram a governança regulatória de agências reguladoras a partir de 

pesquisa baseada em seis aspectos inter-relacionados de arcabouços regulatórios que 

caracterizam os principais elementos da regulação econômica. Três são relacionados à 

autonomia e ao desenho institucional do ente regulador (clareza de funções e objetivos; 

autonomia; prestação de contas) e os outros três às práticas e processos regulatórios 

(participação; transparência; previsibilidade). Os autores destacam que enquanto a autonomia 

geralmente não é realisticamente atingida – ao menos num curto ou médio prazo –, a ênfase 

deve ser no estabelecimento de um arcabouço regulatório que contemple elementos de 

participação, transparência e previsibilidade. 

 
39 De acordo com o Decreto nº 10.411/2020, que regulamentou a AIR no Brasil, a AIR é o “procedimento, a partir 

da definição de problema regulatório, (...) que conterá informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para 

verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão”. A AIR contribui para a melhoria da 

qualidade regulatória a partir da sistematização da análise do tema, com a coleta e a análise dos dados; identificação 

alternativas comparando seus custos e benefícios; e abordagem do impacto de cada alternativa. 
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A pesquisa avalia e ranqueia a estrutura regulatória das agências para cada um dos 6 indicadores 

discutidos acima para cada sector numa classificação qualitativa de A - E. Um indicador é 

classificado com “E” quando as melhores práticas internacionais em termos das definições 

dadas acima se replicam nas características da agência. É dada uma classificação “A” para 

resultados que implicam uma base regulatória altamente desfavorável e/ou incerta. As 

classificações de B, C e D foram dadas para quadros reguladores progressivamente mais 

satisfatórios. 

A partir da pesquisa utilizada por Holder e Stern (1999) e do questionário de apoio utilizado 

pelos autores para avaliar cada uma das seis dimensões das agências reguladores (ver Anexo 

II), também se avaliou os entes reguladores dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, 

escolhidos para ilustrar os estudos de caso deste documento. A base desta avaliação foi a 

legislação relacionada à de criação de cada agência e as informações disponíveis publicamente 

a partir dos websites40 dos reguladores. Os resultados são apresentados na Tabela 14.  

  

Tabela 14 – Sumário da avaliação de governança regulatória das agências ARSP e SEDE a partir de Holder 

e Stern (1999) 

Agência avaliada ARSP SEDE 

Clareza de atribuições e objetivos E C 

Autonomia D B 

Participação D D 

Transparência E E 

Accountability D D 

Previsibilidade D C 

 Fonte: Elaboração própria 

 

No geral, a ARSP atingiu melhor classificação do que a SEDE, sendo que a agência capixaba 

foi melhor nas seguintes dimensões: clareza de atribuições; autonomia; e previsibilidade. Os 

dois primeiros aspectos estão relacionados à autonomia do regulador – e aqui, portanto, cabe 

ressaltar uma das grandes diferenças entre as agências: a ARSP é tratada, em sua lei de criação, 

como agência independente com autonomia administrativa, patrimonial, técnica e financeira, 

além de garantir mandato fixo e estabilidade de seus diretores; enquanto a SEDE é secretaria 

 
40 O website da ARSP pode ser acessado em https://arsp.es.gov.br/ e o da SEDE em 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/. 

https://arsp.es.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
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de governo, integrante da estrutura do Poder Executivo do estado de Minas Gerais. Este ponto 

acaba por prejudicar a autonomia da SEDE, sendo mais complexo garantir o cumprimento de 

regras independentemente do governo.  

No que tange a dimensão de “clareza de atribuições e objetivos”, enquanto a ARSP chegou à 

classificação máxima, a SEDE atingiu “C”. A ARSP tem funções e atribuições bem definidas 

em sua lei primária, enquanto a SEDE já passou por diversas reestruturações administrativas 

que ocorreram no estado de Minas Gerais – com isso, as atribuições relacionadas à regulação 

de gás, por exemplo, foram repassadas para diversas secretarias diferentes por diversas vezes 

em várias leis ou decretos diferentes41. Também, por ser uma Secretaria de Estado, as funções 

regulatórias não estão tão bem definidas, dado que abrange diversas outras competências não 

relacionadas necessariamente à regulação.  

Com relação à dimensão de “previsibilidade”, a diferença a menor na classificação da SEDE se 

deveu em muito à questão da possibilidade das suas funções e deveres poderem ser alteradas 

mais facilmente que as da ARSP. Há pontos de melhoria para ambos os reguladores, no entanto, 

como a ocorrência de publicação de suas respectivas agendas regulatórias para o ano corrente 

– a ARSP chegou a elaborar um documento nessa linha42 no passado, porém ambos os 

reguladores atualmente não elaboram nada neste sentido. 

Por fim, ambos os reguladores atingiram boas classificações nos quesitos de “participação”, 

“transparência” e “prestação de contas”. Quanto ao primeiro ponto, ambos realizam consultas 

públicas e há envolvimento de outros agentes da cadeia em processos regulatórios. Quanto ao 

segundo, há acesso público às análises regulatórias realizadas pela entidade e às contribuições 

dos agentes, bem como às justificativas e decisões sobre os serviços regulados. Quanto ao 

terceiro, há mecanismos formais para as partes, se entenderem necessário, questionarem 

decisões tomadas pelo regulador, bem como é possível às partes comentar ou questioná-las por 

outros meios. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 
41 Ver histórico em http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/paginas/pagina/47/historico. Acesso em 

10/07/2021. 
42 Ver “Agenda Regulatória ARSP para o triênio 2017-2019” em: 

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Relat%C3%B3rios%20de%20Gest%C3%A3o/Agenda%20Regulat%C3%B3ria

/Agenda%20Regulat%C3%B3ria%202017%20a%202019.pdf. Acesso em 10/07/2021. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/paginas/pagina/47/historico
https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Relat%C3%B3rios%20de%20Gest%C3%A3o/Agenda%20Regulat%C3%B3ria/Agenda%20Regulat%C3%B3ria%202017%20a%202019.pdf
https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Relat%C3%B3rios%20de%20Gest%C3%A3o/Agenda%20Regulat%C3%B3ria/Agenda%20Regulat%C3%B3ria%202017%20a%202019.pdf
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Conforme levantado nas seções introdutórias deste documento, a reforma do setor de gás natural 

em curso, que tem como um de seus focos o segmento de distribuição e sua respectiva 

liberalização, também significa caminhar para um modelo de negócio em que as 

concessionárias são empresas prestadoras de serviços de distribuição de gás canalizado.  

A Resolução CNPE nº 16/2019, ao definir diretrizes para a promoção da livre concorrência no 

mercado de gás natural, recomendou medidas estruturantes na prestação de serviço de gás 

canalizado de forma a refletir boas práticas regulatórias. Estas incluem, não exaustivamente: (i) 

transparência na metodologia de cálculo tarifário e na definição dos componentes da tarifa; (ii) 

adoção de metodologia tarifária que dê os corretos incentivos econômicos aos investimentos e 

à operação eficiente das redes; (iii) estrutura tarifária proporcional a utilização dos serviços de 

distribuição, por segmento de usuários; (iv) criação ou manutenção de agência reguladora 

autônoma, com requisitos mínimos de governança, transparência e rito decisório; e (v) 

privatização da concessionária estadual de serviço local de gás canalizado com incentivos que 

os Estados e Distrito Federal avaliem a oportunidade e conveniência de definição de novo 

contrato de concessão baseados nas diretrizes (i) a (iv). 

Os itens (i) a (iv), conforme verificado ao longo do documento, são essenciais para estabelecer 

mecanismos de incentivo à eficiência e impulsionar investimentos na distribuição de gás 

canalizado. O modelo tarifário atual da maioria das distribuidoras, de custo pelo serviço, pré-

estabelecido nos respectivos contratos de concessão não traz esses tipos de incentivos – ao 

contrário, tendem a estimular comportamentos perversos e oportunistas, uma vez que remunera 

os investimentos a uma taxa fixa de até 20% ao ano, além de também remunerar com taxas de 

até 20% os custos operacionais e majorar a receita calculada em 25% (devido ao uso de apenas 

80% do volume a ser comercializado no ciclo, em vez de 100%). 

Com isso, o resultado nada mais é que margens de distribuição elevadas e que podem se elevar 

ainda mais com planos de negócios focados na expansão de segmentos não intensivos no uso 

de gás natural – como o residencial e o comercial –, impedindo o desenvolvimento sustentável 

deste mercado e mesmo impossibilitando o foco no uso do gás natural como elemento da 

transição energética no Brasil, conforme mencionado na introdução do presente documento.  

Sendo assim, é possível que se atinja um ponto em que as margens fiquem tão elevadas que 

grandes consumidores decidam migrar para um combustível mais barato. A partir daí, com sua 

saída das distribuidoras, as margens ficam ainda maiores, gerando ciclo não virtuoso. A 

distribuição de gás natural canalizado, por não se tratar de serviço essencial à população, ao 
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contrário do que ocorre em países como os Estados Unidos e Argentina, não deve passar por 

processo de universalização, portanto, ao contrário do que ocorre com os serviços de 

saneamento básico, por exemplo. 

Neste sentido, conclui-se que aliar a metodologia tarifária de preço teto à criação ou 

fortalecimento de agências reguladoras independentes, com requisitos mínimos de governança 

e transparência, é excelente caminho para incentivar investimentos de forma racional no setor. 

A estrutura tarifária também é essencial para evitar a geração de subsídios cruzados entre 

usuários de diferentes segmentos, especialmente entre grandes e pequenos consumidores. A 

adoção de boas práticas regulatórias nos sentidos mencionados é, definitivamente, fator que 

leva à criação de condições econômicas favoráveis e atração de investimentos, conforme pontua 

o relatório do CPCGN (2019): 

Se, por um lado, a adoção de boas práticas regulatórias pode ter um efeito inicial de reduzir o 

retorno sobre o capital investido, por outro trará economicidade ao desenvolvimento do mercado 

e, consequentemente, uma redução das tarifas que tornará o gás mais competitivo frente a outras 

fontes energéticas. O crescimento da demanda leva a crescimento do mercado e crescimento da 

base de ativos necessários ao seu atendimento, ampliando o resultado final da empresa. Além 

disso, com a introdução do período entre revisões tarifárias, os acionistas passam a ter a 

oportunidade de elevar a remuneração do capital a partir da redução dos custos operacionais. 

Além disso, deve ser observado pelos estados que grandes consumidores, sobretudo as indústrias 

podem optar por se instalar em outros estados com tarifas menores e, portanto, criar condições 

que asseguram a definição de uma margem de distribuição passa a ser um fator de atratividade 

de investimentos no estado, com maior geração de empregos, renda e arrecadação eficiente. 

Ponto importante que é necessário que as agências reguladoras se atentem é a questão das 

outorgas, sejam por investimentos não realizados ou por compensação. O ganho de maturidade 

regulatória nas agências reguladoras pode aprimorar análises relacionadas a essas ocorrências 

e evitar que estas ocorram no futuro de modo a não penalizar os usuários, uma vez que valores 

de investimentos não realizados devem ter seus montantes devolvidos aos consumidores, caso 

tenham pagado por eles via tarifa, ou valores a serem pagos para o Poder Concedente pelo 

concessionário referente à delegação da concessão não devem ser arcados pelos consumidores 

e sim pelo interessado na concessão.  

Atrasos e descumprimentos contratuais no que tange a realização de investimentos, ainda mais 

aqueles já considerados nas tarifas vigentes, deveriam ensejar penalidades de modo a impactar 

a taxa de retorno da concessionária, como é a prática em diversos setores de infraestrutura. Por 

exemplo, concessões aeroportuárias federais e as novas concessões rodoviárias do Estado de 
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São Paulo possuem instrumentos regulatórios como o fator Q e o índice de desempenho, 

respectivamente. Estes tomam a forma de descontos tarifários anuais, caso a concessionária 

deixe de executar obrigações contratuais ou de performance, tais como a realização dos 

investimentos mandatórios programados.  

Nesse caso, é importante que esses fatores sejam adequadamente calibrados, de modo que a 

concessionária tenha incentivos a investir conforme o contrato de concessão e as obrigações 

definidas nas revisões tarifárias periódicas, mas que ao mesmo não impactem o pagamento de 

financiamentos ou a continuidade do serviço. Em outras palavras, a calibragem das penalidades 

deve refletir a estrutura de capital da concessão, de modo a colocar o equity em risco e preservar 

sobremaneira as obrigações de financiamento e custos operacionais.  

Outra boa prática que poderia ser aproveitada de outros setores refere-se à descumprimentos de 

obrigações reiteradas de investimentos, sejam sucessivas ou não, o que poderia ensejar extinção 

antecipada por caducidade. De fato, contratos cada vez mais têm objetivado as regras de 

extinção antecipada de modo a fornecer o conforto necessário aos gestores públicos 

responsáveis pelo monitoramento e regulação desses contratos. Portanto, o que se pretende aqui 

é ressaltar que que deveria haver um sistema de penalização das concessionárias que 

eventualmente descumprissem metas de investimentos, de modo que apenas a redução da tarifa 

e retorno dos montantes não investidos aos usuários não seja entendido como uma espécie de 

prêmio para as distribuidoras. Este tipo de análise pode se enquadrar como um potencial 

trabalho futuro dentro desta temática. 

É essencial a menção a questão do problema da captura do regulador, que consiste no processo 

através do qual setores com monopólios regulados acabam por manipular as agências estatais 

(ou estaduais, no caso) que supostamente os controlam. Dal Bó (2006) destaca que a captura 

pode ter grandes consequências distributivas ao transferir rendimentos de consumidores para 

empresas. Além disso, a captura pode causar perdas líquidas de riqueza. Exemplo utilizado pelo 

autor traz que distorções politicamente induzidas pela captura podem gerar custos sociais que 

vão de 0,3 a 1,9% do PIB de um país.  

Problemas econômicos deste tipo podem propiciar que mesmo agências reguladoras com maior 

nível de maturidade sejam “manejadas” de modo indevido pelos entes regulados. Cita-se como 

exemplo que parece estar associado à essa questão a prorrogação antecipada do contrato de 

concessão da Comgás, maior distribuidora de gás natural canalizado do estado de São Paulo e 

do Brasil. A concessão original da Comgás venceria no ano de 2029 e, concluído esse período, 
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o governo poderia renovar o contrato com o grupo controlador da distribuidora ou promover 

uma nova concorrência pela exploração do serviço de distribuição. A decisão do governo 

paulista, em linha com a agência reguladora local, no entanto, foi a de antecipar a prorrogação, 

com o argumento de que assim anteciparia também investimentos e evitaria aumentos de tarifa. 

Por outro lado, o aditivo prevê R$ 4,1 bilhões em investimentos associados a metas como 

expansão da rede de gasodutos em mais 15,4 mil km e conexão de 2,3 milhões de novos clientes 

– em sua maioria residenciais. Ou seja, essa estratégia, novamente, parece estar alinhada ao 

ciclo não virtuoso de elevação de margens sem aumento significativo de volumes 

comercializados já mencionado anteriormente.  

Ressalta-se a importância de que órgãos de defesa da concorrência, como o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, estejam atentos a estes e outros problemas do 

setor, de modo que as fragilidades ainda presentes no âmbito das agências reguladoras sejam 

mitigadas e que as devidas penalizações (ou restrição de negociações específicas) sejam 

aplicadas. 

Com relação à privatização das concessionárias de distribuição de gás, compreende-se que esta 

pode ser uma forma de separar as funções das unidades da federação como Poder Concedente 

e acionista43; de redefinir as condições para a prestação do serviço, abrindo espaço para o 

aprimoramento das cláusulas econômicas dos contratos de concessão, conforme colocado pelo 

CPCGN (2019); e de oportunizar ganhos de eficiência por meio da redução de custos da 

empresa. Como exemplo, Waddams Price e Weyman-Jones (1996) examinaram os efeitos da 

privatização de 1986 da British Gas, e descobriram que a produtividade melhorou 

significativamente. Rossi (2001) também registrou um crescimento significativo da 

produtividade total dos fatores na sequência da dissolução e privatização da distribuição de gás 

na Argentina. Entretanto, Newbury (1999) coloca que a criação de entidades reguladoras sólidas 

é mais complexa em regimes com composição acionária privada, onde os proprietários 

necessitam de segurança para que seu investimento seja corretamente remunerado. Se os lucros 

são muito elevados, reguladores podem sucumbir a pressões políticas para transferi-los a outros 

 
43 De acordo com CPCGN (2019), quando o estado é acionista e Concedente ao mesmo tempo, há um conflito de 

interesses que deixa de ocorrer com a privatização. Com o Estado como acionista, busca-se evitar a realização de 

constantes aportes na companhia ao passo que se busca maiores ganhos de rentabilidade pela sua participação no 

negócio – ou seja, o Estado pode acabar por estabelecer regras tarifárias que assegurem um determinado retorno, 

independente do desempenho operacional da empesa. Sendo o Estado apenas Poder Concedente, sem detenção de 

participação acionária na distribuidora, este passará a definir níveis eficientes de tarifa, incentivar investimento na 

ampliação do acesso ao serviço e na melhoria da qualidade. 
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requerentes; mas se são redistribuídos por demais, os investimentos podem se tornar não 

atrativos. 

Entretanto, conforme apontou estudo do FGV CERI (2019), a privatização, por si só, pode não 

levar a preços mais baixos para os consumidores, mas precisa de ser aliada à liberalização44 e 

atualização do quadro regulatório, sendo a participação das agências reguladoras estaduais 

determinante no processo, especialmente na definição de tarifas e na adequação da prestação 

dos serviços de rede. O resultado deste estudo, considerando todas essas vertentes, atestam que 

há benefícios em todas as perspectivas estudadas, bem como para todos os agentes envolvidos 

no processo – ou seja, pode haver ganhos econômicos significativos aos usuários dos serviços 

de distribuição, às distribuidoras e suas respectivas áreas de concessão. 

 

7.1.Sugestão de agenda regulatória para o segmento de distribuição de gás canalizado 

A partir da análise do estado da arte das demais práticas regulatórias de agências reguladoras 

estaduais e agências nacionais – como Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) –, é possível sugerir 

medidas para fortalecer a atuação das agências reguladoras de gás natural, além de reduzir as 

diferenças dos atuais estágios regulatórios existentes entre Estados. Para que haja eficácia no 

estabelecimento destes atos, é preciso garantir a independência de atuação dos entes reguladores 

e implementar mecanismos para isolar decisões gerenciais e informações sensíveis das 

distribuidoras dos acionistas produtores de gás. 

Devido às diferenças nos estágios de maturidade entre estados, o CMGN (2021) trouxe um 

conjunto de ações focado em um processo gradual de abertura e modernização das regulações 

estaduais no mercado de gás natural. O processo foi dividido em ciclos com duração de 2 a 3 

anos, sem prejuízo de serem concomitantes caso possível, conforme pode ser visto abaixo. No 

ciclo 3, sugere-se que, na aplicação da metodologia tarifária, leve-se em conta incentivos 

econômicos que garantam a execução dos investimentos ou mesmo de penalidades no caso de 

atrasos ou inexecução destes. 

 
44 Conforme FGV CERI (2019), a “liberalização baseia-se no processo de abertura do mercado que, no mínimo, 

elimina barreiras jurídicas ao comércio. No contexto das reformas regulatórias e legislativas em curso no mercado 

brasileiro de gás natural, também consiste no processo gradual em que usuários que atendam a determinados 

critérios passam a ser classificados como Consumidores Livres. Dentre as consequências esperadas estão: (i) o 

aumento da concorrência na comercialização e oferta de gás natural; e (ii) o aumento do retorno dos investimentos 

em infraestrutura”. 
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• Ciclo 1: Sugere-se a criação, manutenção e reestruturação de agências reguladoras, 

garantindo sua autonomia, estabelecimento de ritos decisórios, governança regulatória 

e transparência; 

• Ciclo 2: Sugere-se o estabelecimento de estrutura tarifária proporcional à utilização dos 

serviços de distribuição (por segmento de usuários), de indicadores de qualidade dos 

serviços de rede, de separação entre as atividades de comercialização e distribuição, de 

princípios regulatórios para os Consumidores Livres, Autoprodutores e 

Autoimportadores; 

• Ciclo 3: Com a estruturação técnica das agências reguladoras estaduais e/ou revisões 

contratuais, sugere-se dar continuidade aos temas iniciados no ciclo anterior e também 

buscar a adoção de metodologia tarifária que dê os corretos incentivos econômicos aos 

investimentos e à operação eficiente das redes, bem como a aquisição de gás natural 

pelas distribuidoras estaduais de forma transparente e que permita ampla participação 

de todos os ofertantes.  

De modo a assegurar o cumprimento de princípios básicos na regulamentação dos serviços 

locais de gás canalizado, resume-se aqui um conjunto de ações selecionadas que figuram entre 

as melhores práticas regulatórias para o desenvolvimento racional do segmento de distribuição: 

a) Agências reguladoras independentes: as concessionárias de gás natural canalizado 

devem ser fiscalizadas por agências reguladoras com: (i) independência decisória; (ii) 

autonomias administrativa, orçamentária e financeira plenas; (iii) estabilidade de seus 

dirigentes; e outras condições que tornem efetiva sua autonomia com relação a 

Administração Pública. Os diretores devem ser nomeados através de procedimentos 

transparentes e que priorizem a capacitação técnica. A governança da Agência e seu 

financiamento devem ser definidos por regra própria, a fim de garantir independência e 

poder sancionatório a ser aplicado em caso de infração às regras estabelecidas nos 

Contratos de Concessão e demais regulamentos. De modo ainda a ampliar a carga 

técnica das instituições, treinamentos em temas de regulação econômica, por exemplo, 

podem ser oferecidos aos encarregados das agências. 

b) Divulgação de informações (transparência): as concessionárias devem assegurar à 

sociedade amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços públicos de 

distribuição de gás canalizado, assim como dar publicidade às informações relativas à 

situação do serviço e aos critérios adotados para determinação das tarifas, respeitando 

as questões de natureza sigilosa. Também é preciso divulgar as informações necessárias 
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para que se possa aferir a eficiência na prestação do serviço, incluindo, mas não 

somente: (i) custos de operação e manutenção; (ii) custos de comercialização; (iii) 

análise técnicas e econômicas com custos e benefícios de ampliação das instalações; 

(iv) investimentos realizados e projetados, etc. A responsabilidade pela divulgação 

desses dados deve passar diretamente pela competência da Agência Reguladora 

Estadual. 

c) Participação dos agentes: devem ser previstos procedimentos de audiências públicas e 

consultas prévias que assegurem a efetiva participação dos usuários do serviço e seus 

interessados, regidos pelas Agências Reguladoras. Esses procedimentos devem ser 

aplicados com relação à criação e retificação de normas regulatórias de interesse social, 

assim como em todos os processos de revisões tarifárias. Para tornar mais efetiva a 

participação dos agentes nesses processos, devem ser divulgadas todas as informações 

que são necessárias para a adequada justificação da proposta apresentada. Recomenda-

se, portanto, que para cada processo em deliberação sejam divulgadas as minutas das 

normas que se pretende aprovar acompanhadas de suas respectivas notas técnicas, 

análises de impacto regulatório e eventuais bases de dados e memórias de cálculo 

utilizadas. Da mesma forma, a agência reguladora deve justificar e dar publicidade sobre 

cada decisão de aceite ou recusa às sugestões recebidas no âmbito da consulta e/ou 

audiência pública. 

d) Determinação de tarifas de acordo com as melhores práticas regulatórias: para a 

aprovação de diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias, devem ser adotados 

métodos em linha com as melhores práticas para a prestação de serviços públicos, 

remunerando os investimentos da Concessionária e mantendo o equilíbrio econômico e 

financeiro da concessão. A fiscalização pelas Agências Reguladoras e submissão a 

Consultas e Audiências Públicas é mandatória. Tanto os investimentos como os custos 

operacionais deverão ser aprovados mediante comprovação de prudência e eficiência na 

gestão dos ativos de distribuição. 

e) Previsibilidade da alteração tarifária: os reajustes e revisões tarifários devem ser 

previsíveis para os usuários e interessados, com informações divulgadas pelas Agências 

Reguladoras. Devem ser criados regimes diferentes de reajuste e/ou revisão em função 

da (i) variação de compra do gás natural pela concessionária (períodos menores como, 

por exemplo, trimestrais, para reajustes do preço da molécula), (ii) variação da inflação 

(períodos médios, por exemplo, anuais, para reajustes da margem); e (iii) variação de 

outros custos (períodos longos, por exemplo, quinquenais, para revisões da margem). 
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f) Mecanismos de incentivo à eficiência: devem ser adotados mecanismos que mensurem 

a eficiência da concessionária na prestação do serviço e incentivem ganhos de 

produtividade. Através de revisão tarifária, regida pela Agência Reguladora, a 

concessionária deve ser bonificada em função dos ganhos de produtividade ou 

penalizada em função da perda de eficiência ou de investimentos não realizados/em 

atraso. Na medida em que se consiga maior publicidade das informações relevantes de 

várias concessionárias, torna-se possível a criação de um banco de dados pelo agente 

regulador, que passa a funcionar como referência para aferir o ganho ou perda de 

eficiência da concessionária e evita a criação de referências arbitrárias para mensuração 

da produtividade. Na prática, isso pode implicar também em alterar a regulação com 

base no custo do serviço prestado pela regulação por incentivos. 

g) Projeções de volumes de gás natural: As projeções de volume devem ser fundamentadas 

e avaliadas pelo ente regulador de modo a refletir a realidade de vendas de gás da 

concessionária. Caso isso não ocorra, a remuneração pode não refletir o efetivo custo 

de fornecimento de gás natural e não sinalizar a necessidade de investimentos. 

h) Mecanismo de contratação de gás competitivo pelas distribuidoras: Reguladores 

estaduais podem criar mecanismos competitivos de contratação de gás natural com o 

objetivo de garantir que as condições de compra sejam melhores do que aquelas que 

sejam definidas a partir de uma negociação bilateral. Uma alternativa que pode gerar 

este resultado, e que, concomitantemente, propiciaria um ambiente atrativo para 

produtores independentes e comercializadores, é o estabelecimento de leilões de compra 

de gás natural pelas distribuidoras. 
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9. ANEXO I - Fórmulas de cálculo utilizadas em concessões exemplo para 

demonstrar a diferença entre as metodologias de custo do serviço e preço teto 

aplicadas no Brasil 

 

9.1.Bahia – Contrato de concessão da Bahiagás – Custo do serviço 

No caso da Bahiagás, o contrato de concessão45 determina que as tarifas do serviço de 

distribuição de gás canalizado serão fixadas pela concessionária e aprovadas pelo Concedente, 

de forma a cobrir todas as despesas realizadas e a remunerar o capital investido. No Anexo I do 

contrato, encontra-se a “Metodologia para Cálculo da Tarifa para Distribuição do Gás 

Canalizado no Estado da Bahia”. 

A tarifa média de gás natural a ser praticada é definida como a soma do preço de venda do gás 

pela Petrobras com a margem de distribuição resultante das planilhas de custos acrescidos da 

remuneração dos investimentos (Equação 1). 

 

Equação 1 – Tarifa média 

𝑻𝑴 = 𝑷𝑽 + 𝑴𝑩 

TM = Tarifa Média a ser cobrada pela Concessionária em R$/m³ 

PV = Preço de Venda pela Petrobras em R$/m³ 

MB = Margem Bruta de distribuição da CONCESSIONÁRIA em R$/m³ 

 

O cálculo da margem bruta da distribuição está estruturado na avaliação prospectiva dos custos 

dos serviços, na remuneração e depreciação dos investimentos vinculados aos serviços objeto 

da concessão, realizados ou a realizar ao longo do ano de referência para cálculo e, finalmente, 

na projeção dos volumes de gás a serem vendidos durante o ano, segundo o orçamento anual. 

A Concessionária possui autorização para reajustar, periodicamente, a tarifa média vigente, 

cabendo ao Concedente a homologação da tarifa. O reajuste incorre na atualização da margem 

de distribuição pelo Índice de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) publicado pela 

Fundação Getúlio Vagas. 

 
45 O contrato pode ser acessado em: http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-

07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf. Acesso em 19/09/2021. 

http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf
http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf
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A revisão da Margem Bruta é feita de acordo com a seguinte fórmula paramétrica, sendo que 

as despesas são todas anuais (as planilhas com os custos incorridos são enviadas pela 

concessionária ao regulador): 

 

Equação 2 – Fórmula para revisão da margem bruta 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒎 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 + 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 + 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒔

+ 𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 

 

Custo de capital = ( INV x TR + IR ) / V 

Custo operacional = ( P + DG + SC + M + DT + DP + CF + DC) * (1 + TRS) / V 

Depreciação = 0,10 INV / V 

INV = Investimento realizado ou a realizar ao longo do ano, deduzida a depreciação  

TR = Taxa de remuneração anual do investimento considerando 20% ao ano 

IR = Imposto de Renda e outros impostos associados a resultados 

P = Despesas de pessoal 

DG = Despesas gerais 

SC = Serviços contratados 

M = Despesas com material 

DT = Despesas tributárias 

DP = Diferenças com perdas de gás 

CF = Custos financeiros 

DC = Despesas com comercialização e publicidade 

V = 80% das previsões atualizadas das vendas para o período de um ano 

TRS = Taxa de Remuneração dos Serviços igual a 20% 

 

 

9.2.São Paulo – Contrato de concessão da Comgás – Preço/tarifa teto 

No caso da Comgás, o contrato de concessão46 determina que, pela prestação dos serviços 

concedidos, a Concessionária cobrará as tarifas tetos fixadas pelo regulador. A regulamentação 

prevê revisões tarifárias ao final de cada período de 5 anos, denominado ciclo, sendo que estas 

 
46 O contrato pode ser acessado em: http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-

07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf. Acesso em 19/09/2021. 

http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf
http://www.agerba.ba.gov.br/sites/default/files/documentos/2019-07/ContratoConcessaoBahiagas.pdf
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compreendem o nível e a estrutura, bem como alterações de segmentos e classes das tarifas 

vigentes. 

As tarifas tetos podem ser decompostas em preço do Gás (Pg), preço do Transporte (Pt) e 

Margem de Distribuição (Md). O preço do Gás (Pg) e o preço do Transporte (Pt) poderão ser 

considerados agrupados quando os contratos de suprimentos vigentes assim o estabeleçam. 

As tarifas tetos a serem aplicadas na prestação dos serviços públicos de distribuição de gás 

canalizado serão reguladas através de uma metodologia de margem máxima de distribuição, 

denominada Margem Máxima (MM), que busca dar à Concessionária obtenção de receitas 

suficientes para cobrir os custos adequados de operação, manutenção, impostos, exceto os 

impostos sobre a renda, encargos e depreciação, relacionados com a prestação dos serviços de 

distribuição de gás canalizado, bem como uma rentabilidade razoável. A Margem Máxima 

(MMt) para o ano t do ciclo será expressa em reais por m³ e será calculada: 

 

Equação 3 – Margem Máxima (MM) 

𝑀𝑀𝑡  =  𝑃𝑡 + 𝐾𝑡, sendo: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1[1 + (VP − X)] 

VP: variação do índice de inflação no ano t (percentual), obtido pela divisão dos índices do 

IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou do índice que vier a sucedê-lo, do mês anterior à data 

do reajuste em processamento e o do mês anterior ao da “Data de Referência Anterior”; 

X: fator de eficiência (percentual); 

Pt: valor da Margem Máxima (MM) inicial (P0), expresso em reais por m³, inicial, sucessiva e 

atualizada anualmente pelo fator (VP - X) até o ano t; 

P0: valor inicial da Margem Máxima (MM) autorizada pela CSPE e definido por ocasião de 

cada revisão em cada ciclo; e 

Kt: Termo de Ajuste para garantir o cumprimento da Margem Máxima (MM) aplicada no ano 

t, expressa em reais por m³. 

 

Para fixar o valor P0, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer à CSPE um plano de negócios 

que contenha, dentre outras, as seguintes informações: (i) valor da base de ativos da empresa, 

de acordo com o Plano de Contas a ser publicado pelo regulador; (ii) Plano de Investimento 

(físico e financeiro), incluindo investimentos em reposição de ativos e novas instalações; (iii) 
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receitas e custos operacionais, não operacionais e financeiros; (iv) informação relativa a custos 

históricos e volume de gás canalizado distribuído; (v) projeções de gás canalizado a ser 

distribuído; e (vi) custo médio ponderado do capital projetado. Este último item é estabelecido 

em consulta pública separada iniciada pelo regulador. O procedimento de definição da margem 

máxima também passa por consulta pública.  

De forma geral, a metodologia baseia-se em um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), 

cujo objetivo é calcular a tarifa de equilíbrio (P0) que garante que o Valor Presente Líquido 

(VPL) do ciclo tarifário seja igual a zero, dado um custo de oportunidade igual ao Custo Médio 

Ponderado de Capital (WACC, na sigla em inglês para Weighted Average Capital Cost). 

O regulador também estabelece um fator de eficiência (Fator X) para a Concessionária que se 

mantém fixo para os 5 anos subsequentes e que leva em conta a tendência do incremento de sua 

eficiência operacional ao longo do período. Também há o Termo de Ajuste K, utilizado para 

corrigir os desvios anuais existentes entre a Margem Máxima (MM) e a Margem Obtida pela 

Concessionária, sendo aplicado anualmente somente quando a Margem Obtida pela 

Concessionária exceder a Margem Máxima (MM) autorizada pelo regulador.  

Mais detalhes acerca da metodologia podem ser verificados diretamente no contrato de 

concessão e também no site do regulador local – ARSESP. 
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10. ANEXO II - Questionário de apoio utilizado pelos autores Holder e Stern (1999) 

Guia de questões para avaliação – Holder e Stern (1999)  

Clareza de 

atribuições e 

objetivos 

1) A Lei traz definições claras sobre a função e deveres do regulador? 

2) Se não, as funções e deveres estão colocadas em outros instrumentos legais ou 

documentos? 

3) Está claro em quais momentos o regulador possui função de aconselhamento e de 

tomada de decisão? 

4) Há funções que são realizadas em conjunto entre o regulador e outras entidades 

governamentais? 

5) A legislação estabelece diferenciação clara sobre qual entidade é responsável por 

qual função regulatória? 

Autonomia 

1) Qual a relação entre o ente regulador e o governo? 

2) Como os membros do ente regulador são selecionados? 

3) Como ocorre o financiamento do ente regulador? Quem aprova o financiamento? 

4) Em quais casos o regulador possui somente função de aconselhamento (e não de 

tomada de decisão)? 

Participação 

1) O regulador envolve formalmente as firmas reguladas, outras firmas da indústria, 

consumidores e outros em decisões e no approach proposto para tomar essas decisões? 

2) Respostas a consultas são tornadas públicas (por completo ou em resumo)? 

3) O regulador comenta publicamente sobre pontos feitos nas respostas às consultas e 

em como estes afetam a decisão final? 

4) Há outras indicações de sobre como ou não as respostas às consultas influenciam a 

decisão final? 

5) De que outras maneiras os participantes do mercado são envolvidos nos processos de 

tomada de decisão regulatória? 

Prestação de 

contas 

1) Há algum mecanismo formal para firmas reguladas (ou outras partes) para questionar 

as decisões tomadas pelo regulador? 

2) Se sim, como funciona? É um processo que tem sido utilizado? 

3) As firmas ou outras partes comentam ou questionam as decisões por canais informais 

(como em representações em Ministérios ou mesmo mídia)? 

4) A quem o ente regulador responde (governador, parlamento, corte)? 

5) O regulador precisa responder a questões em juízo? 

6) Existe, ao abrigo do direito primário, uma possibilidade de revisão judicial? 

Transparência 

1) Os documentos regulatórios (licenças etc.) são majoritariamente públicos? 

2) O regulador torna publicas suas decisões? 

3) O regulador torna publicas as justificativas para suas decisões? 

4) Se as decisões/justificativas são publicadas, isso é voluntário ou compulsório (ex. é 

um requerimento legal)? 

Previsibilidade 

1) Quão facilmente as funções e deveres do regulador podem ser alteradas e o que está 

envolvido? 

2) Quão facilmente podem os principais documentos regulatórios serem alterados e o 

que está envolvido? 

3) Em qual extensão os princípios regulatórios (ex. metodologias de revisão tarifária, 

definição da taxa de retorno etc.) são formalmente estipulados?  

4) As decisões do regulador têm sido consistentes? 

5) Há uma agenda regulatória publicada todo ano? 

6) Em que medida as disposições regulamentares no setor fazem parte de uma 

abordagem coerente (ou seja, ecoam em outros sectores de infraestruturas) e em que 

medida são ad hoc (ou seja, diferentes na estrutura institucional de outros sectores de 

infraestruturas no país)? 

 


